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[লে তাহার উপদেশম্ঞ্চ হইতে তিনি (কেশবচন্দ্র) ববিবারের প্র।তঃকালে 

ই জুন) অনেকগুলি উপাপককে উপদেশ দ্েন। এহ স্থানে রাজা শেষ 

| যে উপদেশ শ্রবণ করেন, তাহা কেশবচন্দ্রে সফল হইল । কেন ৭ 

দশেব বিষয় ছিল, “দেববত্তশার মেঘ যে মেঘ হন্তপরিমাণাপেক্সী অধিক 

অথচ সমুদায় দেশের উপরে উর্বরতাব্ধন জল বরণ কবে। কেশবচন্দর 

জন্মবিষযে" উপদেশ দেন। উপদেশের মধ্যে পিতামহ রামমোহনের 

| উল্লিখিত ছিল । তীহার সম্বন্ধে তিনি এই প্রান। করেন 2-খিনি 

[র দেশ হইতে এদেশে আপিয়াছিলেন, ধাহার দেহ এখানে অবশ্থিতি 

তেছে, সেই স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যত্তির আত্মার জন্য আমি বিশেষভাবে প্রাথনা 

| হে প্রভো, শক্তিতে, পবিভ্রতাতে ও সাধুতাতে তাহার হৃদঘ ও 

মাকে পরিতুষ্ঠ কর যে, তিনি অনস্তকাল তোমার সহবাসন্থ সম্ভোগ করিতে 

পন । ধে সকল ভাই ভগিনী এই উপাসনাগৃহে প্রাতে একত্রিত হইয়াছেন, 

শিতঃ, ভুমি তাভাদিগের প্রতি করুণ কর, তাহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র 

তাহাদিগের প্রতিজ্ঞ ও উচ্ছাস বিশুদ্ধ কর। প্রিযতম ঈশ্বব, তুমি 

াদগকে তোমাৰ পবিত্র পবিবারে সশ্মিপিত কর ফে, নিত্যকাল আমরা 

মায় আমাদিগেব পিত| জানিয়া, তোমাকে সত্যেতে ৪ ভাবেতে পূজা 

তে পাবি। তোমাদেব সকলের প্রতি পুশাময় প্রহৃব আশীর্বাদ । ওম্।” 

অপবাছ্ে কেশবচন্দ্র রাজ রামমোহন রায়ের শমাধিছলে গমন করেন। 

 উদ্ভানবাটিকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সেই উগ্ভানবাটিকায় তাহার 

ন্ুসারে প্রথমতঃ তাহার দেহ সমাহিত হয়; পরিশেষে তাহার বন্ধু শীযুক্ত 

কানাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরবোমদ্ বেলের স্থন্দর সমাধিস্থলে তাহাব 

হিত দেহ নীত হয় এবং তছুপরি একটি উপযুক্ত ম্মরণচিহ্ন স্থাপিত হয়। 

শবচন্্র গভীরভাবে স্তস্তিত হইয়া সে স্থানে অনেকক্ষণ অবস্থান করেন, 

২ পরিশেষে একটী প্রার্থনা করিয়া বিদায় লন। কোন হিন্দু পগেখানে 

সম করিলে, তাহার নাম একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার শিম 

ছে; কেশবচন্দ্র আপনার নাম এ পুন্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন । কেশবচন্দ্র 

ও সমধিক পরিমাণে কাধ্য করত পরিশ্রাপ্ত হইম্| ব্রিঙলে আসিয়াছিলেন, 

রাং ত্রিষ্টলে সমুদায় অন্তর্ববাবস্থানগুলি দেখিবার গন্য ঘুরিযা বেড়ান তাহার 
[৮৯ 
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পক্ষে সম্তাবন। ছিল না। তথাপি তিনি তত্রত্য বালক বালিকাগ, 

বিদ্যালয দেখিলেন | এই বিছ্যাল্যটিতে ভাবী শিক্ষকগণ শিক্ষাকাষ্ে শি 

হন। এতদ্ব তাত ছিন্নবপ্রপরিধাথিগণের বিছ্যালঘ, শ্রমজীবিগণের সম্মিলন 

গৃহহীন দবিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধা কাখো শিক্ষ। দেওঘাব ঘা বিদ্যা 

বালিকাগণেব জগ উদ্বব্ণবিদ্ালম তিনি পধাবেক্ষণ করেন । ভিক্টোবিষ 

বমে তিশি বক্তৃতা দেন। বেডলজেব প্রয়াণগৃহাবকাশে সাঘংসমিতি হয়। 

সেখানে অনেকগুপি বধন্মোপরেষ্টা, বিচাবক এবং অন্বাগ্ঠ লোক ভাভাব সহিত 

আপিব। সাক্ষাৎ করেন । এখানে ধশ্বপগন্ধে বিবিবগ্রশ্নেব তিনি উদ্ধব দেন 

ব্রিষ্টলে কেশবচন্দের কাযোর সাহাধা জন্য একটী সভাস্থাপনের প্রাব হথ 

ইংলণ্ড পরিতাগ কবি যাইবার পুঙ্মে পুণবাঘ বিষ্টলে আগমন কবিত 

মকলে তাহাকে অচ্গবোধ কবেন। 

বাথ সন্তাষণ ও “ভাবতের প্রতি ইংলগেৰ করবা বিষয়ে বক্ত তা 

১৫ই জুন, নবাব, বাগ গিল্ডতলে কেশবচন্ ভাবতেব প্রতি ইংলগ্ে 
ক্ধব্য' বিষয়ে দ্বিতীঘ বক্তৃতা দেন। ঘেখব টি ৬ধলিউ গিবস্ কষা; 
গভাপতির আপন গ্রহণ কবেন,। সদুদাঘ প্রশস্ত গৃহ শ্রোতবর্গে পূণ ভইয়। 
যাঘ। প্রধান প্রধান বাতিব সভাগ্বলে তাহার উপস্থিত হ্যাঁ করবা, ইহ] 
উল্লেথ করিম! সভাপতি কেশবচন্দ্ের সামাজিক শক্ষি, বাত, বিদেশী 
ভাষাৰ উপবে আশ্ষা অধিকার, ধশ্মসংঙ্গারে অভাৎসাহ, পৌন্রলিকত| « 
জাতিভেদের উচ্ছেদে সঙ্গল্প, এই সকলের প্রশংসাবাদ কবিলেন। ক্লাইব 

ভেষ্টিং হইতে নেপিষার, হেবলক, লবেন্দ পধান্ত ধাভাব। ভাবতে প্রসিদ্ধি লা 

কবিযাছেন, তাহারা সকলেই বাথে আসিয়াছেন, স্থতর।ৎ বাথনিবামী ব্যত্তিগ 

কেঁশবচন্দ্রেব কথা অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহা [তিনি বিশেষপে আব 
করিতে পারেন, ইহাও উল্লেখ করিলেন । অপিচ কেশবচন্দ্র ঘে অগ্যকা 
বক্তবা বিষষটি সর্ধাতোভাবে উতকষ্টরূপে বর্ণন করিবেন, ইত| তিনি সকলে 
মনে মু্রিত করিয। দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভাবছে 

অবস্থারি বিষযে যদি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচন্দ্র তৎসঙ্বান্ধে তাভাত। 

সদুত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন । 

কেশবচন্দ্র মাদরে শ্রোতবর্গ কর্তৃক গৃহীত হইয়া, প্রথমতঃ পঞ্ধাশ ব 
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(ধ্য ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পবিবর্তন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন ॥ 
মনন্তর বলিলেন, ভাবতের সমগ্র সমাজের ভিতরে নৃতন ভীবন প্রবিষ্ট হইযাছে, 

নেক দিনের অধীনতাব পব লোকে সংশয়ে, জণ্ডবাদে, ম্বেক্াচাবে নিপতিত 

হইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশযবাদের গ্রশ্থ গিয়া তধ্রতা সংশধবাদ আবণ 

দুঢমূল কবিরাছে, অল্পপংখাক লোক পবিরাম্মাব পবিচালনাঘ সতা লাভ 

করিদা শান্তি ও সান্বন। লাভ করিঘাছে। কিন্তু এপ পবিবন্তন হইলেও থে 
শিক্গাপ্রভাবে অনেক অস্ত বাাপাব ঘটয়াছে, পে শিক্ষা যাহাতে সমুদায 

ভাবতে বিস্তৃত হয, তজ্জন্য যত্র ইতলগ্ডেব কর্তবা। পুরুষিগকে যেমন, মনি 

নাবীগণকে ও শিক্ষা দেওযা উচিত। ক্ীগণকে শিক্ষা দিতে গিয়া ঘাতাতে 

জাঁতীব আচার বাবভাবে আঘাত না পড়ে, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা আনশ্যক, 

কেন ন। এক বাব সে দেশের লোক খদ্ি ভষ পায়, তাভ। হইপে অনেক দিন 

াবৎ তাভারা শ্বীশিক্মীর দিকে আর অগ্রঃব হইবে না। স্বীলোকদিগকে 

শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্বীশিক্ষধিত্রীর প্রয়োজন । তিনি ইতংবাঙ্গী শিক্ষাব প্রতি 

ভব দিতেছেন এই ভন্য ঘে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতেব সকল অকল্যাণ ণ 

বিদুরিত ভইবে। উতরাজী শিক্ষার প্রভাবের তিনি নিজেই সাক্ষী । অনন্ব 

সগ্যের বাণিজোব বিষমষ ফল, ব্রাঙ্গমালের বৃত্তাস্ত, সত্য এ শিক্ষাবিস্তারবিষমে 

ইংলতেব কর্তব্য, ভারা.তর পুর্ব সৌভাগা, ভাবতবর্ষেব বিষে পালিঘামেন্টের 

'অমনোযোগ ইতা।দি উল্লেখ করিয়া, তিনি এই বলিয়। বর্ততা শেষ করিলেন, 

“আমি আশ। করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইংরাজী বলে, তাই শুনিবার 

জন্য আপনারা আগমন করেন নাই, আপনার। কেখ্লি কৌতুহল চরিতার্থ 

করিতে সমবেত হন নাই; কিন্তু আপনারা উচ্চ ও মহান্ অভিগগ্রাষ সাপধানেন 

জন্য আঙ্ষিযাছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের গৌববাপ্বিত দেশের 

প্রতি আপনাদের এত দুর যত্বু উদ্দীপিত হইবে যে, ভারতের শাসনগ্ুণালীব 

মধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা সম্পূর্ণ অপসাবিত না করিয়া আপনার। 

কিছুতেই তুষ্ট হইবেন ন|। মান্তষেব হন্মুখে আপনার| ভেবীনিনাদ করিতে 

পারেন, কিন্তু যে শান্তার নিকটে আপনারা দায়ী, ধাহার হস্ত হইতে 

নিববচ্ছিন্ন শ্োতপ্রবাহের মত প্রবাহিত নিত্য পুরক্গার নিদেশ পালন করিলে 

ম্বাপনারা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অস্তরদর্শী নয়ন আপনারা স্মরণ করুন|” 
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অনস্ভব তিনি ভ্দ, ভদৃমহিলাগণ এবং মেস্তব মেয়রকে, তিনি যাহ! বলিলেঃ 

তাহী মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কবাতে পন্যবাদ দিলেন। বল্তীকে ও মেয়বতে 

ধন্যবাদ দিয| সভ। ভঙ্গ হইল । 

লিসেই্টারে সম্ভাষণ ও 'ভারতসংশাব' বিষয়ে বন্ত তা 

১৭ই আন, শুরুবাব, লিশেঈগাব টেম্পাবেন্প ভালে কেশবচন্দ্র “ভাবতসতস্বাব" 

বিষষে বক্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সম্প্রদায় এ বিবিধ পক্ষেব লোক 

বক্তৃত1-শ্রবণেব জন্য সমবেত তইযাছিলেন। সমবেত বাক্সিগণেব মধো 

ইহাদিগেব নাম উল্লেখ করা মাইনে পাবে £2-বেবারেণ্ড ছে এন্ বেন্সি, টি 

ষ্রেবেন্মন, জে জে গোডবাই, সিসি কো, আর হাবলে, জে পি পাইক, এইচ 

উইল্কিন্সন, এম্ স্টোন এস্কোধাব, আলন্ডাবমান্ টি ঙবলিউ ভজেস্, জজ্জ 
বেন্স, জে ট্রাফোড, কাউন্সেলাব টি এফ আনসন্, ছবলিউ এইচ এঘাকার, 

জে টম্সন্, €বলিউ কেম্পসন্, জে এইচ এলিস্, এইচ টি চেগ্গার্স, মেপাদ 
ই ক্রেফান্, টি এম্ এবান্স, ছে হাবাপ, এফ স্টোন । মেয়ব গি গ্েবেশ্ান 

সোমার সভাপতিব আসন গ্রহণ কবেন এবং বক্তাকে পরিচিত করিয়া দেন। 

কেশবচন্দ্র যাহ| বণিলেন, তাহার মন্ম এই £ঈখব স্বঘং যখন ভাবতকে 

ইংলগ্ের তস্থে স্থাপন কবিযাছেন, তথন এদেশীগণের শাবনের অবস্থা ভাল 

করিঘ। আলোচন। কর। উচিত। তিনি বিশ্বান কবেন গে? 'এ দ্েশীয ব্যক্তিগণ 

যদি ভারতেব অবস্থ৷ ভাল কবিয। বুঝিতে, পাবেন, তাহ। হইলে তত্প্রতি 

তাহারা সদ্বিচার নম] করিথ| থাকিতে পাবিবেন না। ভারতের অবস্থা 

বিদেশীষগণেব পক্ষে বোঝ। শক্ত, অথচ এ দেশেব অতি অল্প লোকই ভারতের 

অবস্থা পধালোচন| করিয়া থাকেন। উইত্লগু ভারতের যে কল মহোপকাব 

সাধন করিযাঁছেন, তজ্জন্ত তিনি পন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন । তাহারা তাহাকে 

এ কথ। বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে । এ দেশের 

অনেকে মনে কবেন, ভারত একটি অতি সামান্য দেশ। সেখানে কতকগুলি 

অপভা লোক বাদ করে, এবং সে দেশবাপীব ভাল মন্দেব প্রতি উপেন্সা 

করিলে কিছুক্ষতি নাই, ধাহাবা শাসনকর্তা, তাহাব। যাহা ইচ্ছা করিতে পাবেন। 

তাহারা তাহাকে এ কথা বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে 
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উহাব মহত্ব ছিল, ভবিষ্যৎ উহাব গৌরবপূর্ণ। প্রত্যেক ভাবতবাসীর হৃদয় 

গৌরবান্ভব করে, যখন উহ। দেখে যে, ইতলগু এবং অগ্ঠান্ত চাবিদিকের 
দেশ যখন অজ্ঞানতাম ও বর্ধববাবস্থাথ নিমগ্ন ছিল, তখন ভাবত বিপুর্প 

গৌরবান্িত সভাতাঘ উঁষিত ছিল। এবিষঘ যত ভাবা যায, তত জাতীয 

ভাব জাগ্রত ভইয়া উঠে। ভাবতেব আগার কোটি লোক ইংলগ্ডেব হস্তে 

হস্ত হইয়াছে, ইংপগু কি নিজ স্বার্থ-সাধনেব দন্য ভাবতকে শাসন করিতে 

পাবেন ঠ বে মমষে ইতরেজগণ মনে কবিতেন, ভারতেব প্রতি তাহাব। যখেচ্ছ 
ব্যবহার করিতে পারেন, এখন সে সময চলিবা গিযাছে। তিনি আশা 
কবেন, তাহার। এখন বিশ্বাম কবেন, ভাবতেব প্রতি অন্যাব ব্যবহার বকবিলে 

তাত। ভযঙ্কববেশে তাতাদিগেব উপরে আপিষ। পড়িবে । ঘর্দি তীাহাব। সে 

দেশেব উপবে অন্যানাচপণ কবেন, যে ঈশ্বব তাহাদিগের হস্ত উহাকে ন্যস্ত 
কবিযাছেন, তিনিই উহা হইতে তাভাদিগকে ডাকির়| লইয়া যাইবেন | 

এজগ্যই সে দেশেব অভাবপুরণ এবং প্রযোছনীৰ সংগ্গাৰ কর। তাহাদিগেব 
কর্তবা। কি কি অভাব দূব কর! কর্তবা, তাহ এবং ত্রাঙ্গলমাজেব বিষয় 

উল্লেখ কবিষা, তিনি এই বলিষ! বক্তৃত। শেষ কবিলেন, “ত্রহ্মবাদিগণ কেবল 

এক ঈশ্ববের আউপাপনামান্র কবেন না, তাভাব। সর্ব প্রকাবেব সামাজিক সংস্কার 

প্রব্িত কবেন। ধনাদিতে তীাভাবা দবিদ্র, সংখ্যায অল্প, সবপ বা! পবাক্রান্থ 

' নহেন, অনেকগুলি সবল পবাক্রাস্ত লোক আহত হন নাই, কিন্ধ ছূর্ববল 

সহাঘহীন লোক আহত হইযাছেন। তীহারা স্বদেশীঘ পৌন্তলিক হিন্দুগণ 

কন্তক অত্যাচরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন, অথচ তীহাব!| শান্ত বিনমরভাবে 

নিষত, তাভাদেব তস্তে যে কাধাভাব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিষ। 

যাইতেছেন। নিঃশব্দে জাতীয় সংস্কারের প্রবাহ বহিযা যাইতেছে , মধো 

মধ্যে উহা প্রকাগ্ডাকার ধারণ করে এবং বহু দিনের সঞ্চিত ভম, বহুকালেব 

বদ্ধমূল পৌন্তলিকতা ও দৃষণীয় সামাজিক ব্যবহাররূপ কল ভাঙ্গিয়া লইয়। 

যাইবাব প্রবল বল ও শক্তি নিযোগ করে; আবাব সমযে শান্তবেগ হঘ, এবং 

নিস্তন্ধ শান্তভাবে পূর্ববৎ প্রবাহিত হইতে থাকে । , পূর্ব ও পশ্চিমে যাহা 

কিছু ভাল আছে, তাহ! এই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক দিযা 

বাইতেছে, মনুষ্তের হীদয় ও আম্মাকে উর্বরা করিয়া যাইতেছে, এবং শান্তি, 
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সৌ ভাগা, পুণা ও পবিভ্রতারূপ গ্রচর শশ্ উৎপন্ন করিতেছে । এ প্রবাহ মূল 

্রশ্থবণ ঈথর হইতে সমাগত এবং প্রতিব্য্তিব আত্মা তদীষ জীবনের মধা দিয| 
দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; এক দিন উহা ভারতমস্বন্ধীয তরণীকে শান্তি 

পুণোর উপকূলে লইঘ| উপস্থিত কবিবে |” 

রেববেগু বেশি বন্তাকে ধগ্যবাদ দেএ্যাব প্রস্তাৰ কবিধা, তাহাব প্রঠুব 

প্রংসাবাদ করত, এই ভাবে কিছু বশিলেন 2বদ যাহা বপিলেন, তাহা 

যেমন শিক্ষা প্র, তেমনি উৎসাহপূর্ণ | পুখিবীব অগ্গতর প্রদেশ হইতে 

ঈশ্বরেব পিভৃত্ব এবং মানবগণেব ভ্রাত্ব এই চিরস্থায়ী মত ঘোষিত হইল, এ 

ঘোষণায় ইংরেজগণের উপকার ন। হই! থাকিতে পাবে না। তিনি বিশ্বাস 
করেন যে, শীঘ্র শীত্ব সে দিন চলিঘা খাইতেছে, যে দিন খ্রীষ্টধশ্মকে দার্শনিক 

মত বা যাসকোচিত ব্যবস্থার মবো আবদ্ধ কবিযা বাথা যাইভে পারে। যে 

সকল বান্ছি ভাবতে ঈশরেব পিতহ ৪ ভ্রাতিত্ প্রচার কবিতেছেন, উপস্থিত 

বন্ধু তাভাপিগকে দীন ও ছুর্বণ বলিলেন । ধাহাব। ঈদুশ সম্প্ লাভ 

5 তাহার। দীণ দবিদ্র পিকপে? তাহাদের ওঠার ছুর্দল হইতে 

পাবে না, শীন্ব হউক, ধিলন্বে হউক, তাহাদের এই বোষন! পমুদাঘ পৃথিবীকে 

জয় করিবে, এবং উহাকে ঈগ্ববেব শিকটে আনধন করিনে। এই দুইটি প্রকাণ্ড 
সত্য খ্রীষ্ঠানধন্মের স্তগ্ত 9 বন্ধণী এবং যখনই তাহাব। শুনিতে পাইলেন, এক 

বৃহৎ দ্রেশ পৌত্রলিকতা, অজ্ঞানঙ|, অপরিমিততা, জাতিভেদ এ বহুবিবাহ 

দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই ভাহার। এই বপিধ। আহতাদিত হইলেন যে, 

সেখানে মানবপুজ্রের (ঈশার) কাধা চলিতেছে, যে আলোকে নকল 

আলোকিত হয, মেই আলোকেব রেখাপাত সে দেশে হইয়াছে । ষেমন 

্রীষ্টানগণের মধ্যে, তেমনই হিন্দুগণের মধ্যে ভাল আছে, অন্যথা শ্রীধন্মের 

কোন অর্থ থাকে না। এজন্যই তিনি ঈশ্ববকে ধন্যবাদ দান করিতেছেন যে, 
সামান্য সামান্য তুচ্ছ মতভেদ লইর| বাস্ত থাকাতে যে সত্য তাহাদের দৃষ্টি- 
বহিভূতি হইয়াছে, সেই সতোর বিষঘ স্মরণ করিয| দেওযার জন্য তিনি জীবস্ত 

লিপি (কেশবচন্ত্রকে ), প্রেরণ করিয়াছেন । তিনি আর একটী কথ। শুনিয়। 

নিতান্ত আহলাদিত হইলেন । বক্তা বলিলেন, তিনি জাতী ভাব পরিত্যাগ 

করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃষে যখন তিনি বিশ্বান করেন, তথন তাহাকে 
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বিশ্বান করিতেই হইবে ঘে, ঈশ্বর কখন জাভীয ভাব ত্যাগ করিতে কাহাকেও 

বলেন ন! ঈশ্বব যাহ! কিছু ভাল তাহাদিগকে দিঘাছেন, যে কোন মহ 

বিশুদ্ধ অশ্বব্যবস্থান তাহাদিগের আছে, তাহ! দুঢরূপে তাহাব। ধাবণ কবিয়া 

থাকুন। সর্বর সকল মানিষকে ইৎরেঞজ্জ কবিতে হইবে, এ ক্ষ নীচ আভিলাষ 

সর্বথ| তীভাবা দূরে পবিভাব করুন। যদি ভাভাব। আপনাদিগকে খাটি 

মাভয মনে কবিতে পাবেন, তাহ| হইলে তাভাতেই সন্ধই থাবন | যদি 

খ্রীষ্টান মিশনাবিগণ ঠিক তাহাদের মত হিন্দুগণকে কবিতে ন। চাভিয।, জীবন্ত 

ঈশ্বেব বিষধে সাক্ষ্যদাণ কবিতে পাবিতেন, ভাহ। হইনে তাভাব। প্র?ন শশ্ত 

সংগত কবিতে পাবিতেন। কেশবচন্দেব বাকা মধ্যে যদিও কুতজ্ঞতা, 2২ সন। 

এ শিক্সাব কথ। আছে, তথাপি তন্মধ্যে গ্রচপ আশাব কথাও আছে। সেই 

প্রকাণ্ড দেশে অধ্যাগ্স অন্ধকার শিদ্রবিত হইয। দ্রিবামুখ প্রকাশের পঙ্গণ দেগা 

াইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে । কেন ন। এখানে? অজ্ঞানত। এ 

অপবিশিতাচাবদানবের পিনাশেব শিমি সকলকে আহ্বান করা দাইতোছে । 

ভাবতে নে সংগ্রাম চপিতেছে, এখানেও সেই সংগ্রাম চলিতেছে । তিনি 

্াগ্তীন হইঘা যাহা বলিভেছেন, তিনি আশ। কবেন, সকল খ্রীষ্টানই তাহার সহিত 

একমত | পে সঘঘ আব অপিক দ্বে নাই, মে সমযে মানবঙ্গাতি ভাহাব গ্রককত 

শিবোভঘণকে স্বীকার কবিবে, এবং অকলাণেব উপপে সমাক জধলাভ কবিনে। 
পট ডি 

১৫ 

খন ঘেসগ্রামে তীভাব। প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামেতেই তাহাব। সেই মহং কাধের 

২ ৬ হাপ্রস্থত ভইতেছেন, সেই কাধোব দিকে অগসর হইতেছেন। সর্দশোষে বক 

গে প্ররুত খ্রীষ্টানেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিলেন, তজ্জন্য তাভাদিগাক ভীহাব শিকটে 

কুতজ্ঞত। প্রকাশ কবিতে হইতেছে । তিনি দেখিলেন, স্বদেশীষগণকে অকল্যাণ- 

শক পেষণ করিতেছে, ইহ। দেখিযা তিনি উত্থান কবিলেন, এবং পৃথিবীর 

দূবতম প্রদেশে এই জন্য আসিলেন যে, সেই অকলাণশক্রকে বিনাশ কবিঘা 

তাহার হ্রাতুবর্গকে প্রমুক্ত করিতে পারেন । যদি তাহারা আপনাদের 

অধিকাবেব মধ্যে মংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাভাব| দেখিতে পাইবেন যে, 

( কেশব ) চন্দ্রসেনেব সহিত তাহারা একই সেনাদলভুক্ত, "একই বিজযনিশানের 

নিষ্ে সংগ্রাম কবিতেছেন, এবং অবশেষে একই গৌববকর বিজযেব সমাংশী 

হইবেন। রেবারেগড আর হারুলি প্রস্তাবে অস্থমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব 
ন 
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নিবদ্ধ হইল। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে উদ্ভব দান কবিলে, মেধবকে ধন্যবাদ দিয়া 

সঙাভর্গ হইল । 

বিমিজ্বামে স্বাগত সম্ভাষণ ও কেশবচণ্জের প্রতুযু ণরদান 

২০শে জুন, পোমবাব, মেসোনিক হলে কেশবচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ 

করিবার জন্য সভ। হখ! মেয়ব মেন্তব টি প্রাইম সভাপতিব আসন গ্রহণ 

করেন। উপস্থিত ব্ক্তিগণেব মধো এই সকল বাির নাম উল্লিখিত হইতে 

পারে :--রেধাবেগুড সি বিন্ম, ভি বি জনন, জে জে ত্রাউন, এইচ ডবলিউ 

ক্রস্কে, পি ক্লাক, জি জে ইমাশিযেল বি এ, ডবলিউ গিবসন, ডি মভিন্নিস্, 

পি ফলেস, জে গর্ডন, ই মাস, আল্ডরমান ওসবোরণ, মেসার্স পিকাবিত, 

রক শ্মিথ, টি কেন্বিক, এফ ওস্লার, জে এ কেন্রিক, এইচ নিউ, ডাক্তাব 

বেল, মেপ্রু টি এইচ বাইপাগ্, গে আব মট, এইচ পেটন্, এম্চ এফ 

ওস্লার, আর চেম্বাবলেন, টি গ্রিকিখ্স, জে বি গস্বি। অনেকগুলি মহিলা 
সাধ উপস্থিত ছিলেন। 

রেবারেণড আর ডবলিউ ডেল, রেবাবেগ্ড জন হারগ্রীবস্ এবং বেবাবেগু 
সামুয়েল থবণ্টন সভায় উপস্থিত হইতে না পাবিধা ক্ষমাপ্রাথনাহ্চক যে প্র 

লিখিয়াছেন, রেবাবেগড এইচ্ ডবলিউ ক্র্ষে উা পাঠ কবিলেন | মেস্তর ডেল 

যে পত্র পিখিযাছিলেন, তাহাব সাব এই £-লগুনে বিনেমকাব্যান্তরোপে 
তাহাকে যাইতে হইতেছে, তাই ভিনি সভান উপস্থিত হইতে পারিল্নে না। 
এক মাস বা দুই মাস পূর্বে কেশবচন্দেব ভিত লণ্ডনে তাহাব সাক্ষাৎ হয়, 

তাহাতেই তাহাব মনে দর্প্রতাষ হইয়াছে যে, তাহার নিকটে যে আলোক 

সমাগত হইযাছে, তত্প্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত । গে কাধো তিনি ঈশবর- 

কতক আহত হইয়াছেন, তত্প্রতি তাহাব বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহার 

একেশ্ববে বিশ্বান যে পবিপ্রাম্মার ক্রিঘাতে নিশ্পন্ন, তাহাতে তাহার কোন 

সংশয় নাই। যদি স্বঘং সভাষ উপস্থিত থাকিতেন, ঈশ্বরের নৈকট্য, মঙ্গল 

ভাব, এবং এশ্বরাসন্বন্ধে সহজ জ্ঞান এবং গ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অপৌরুষেয় জ্ঞান, এই হুইযের মধো কি সন্বন্ধ, তাহ| তিনি উপস্থিত থাকিলে 
তংসম্বন্ধে কিছু বশিতেন। মেযর বপিলেন, ভারত হইতে সমাগত বন্ধুর স্বাগত 

সম্ভাষণের জন্য যে সভা আহৃত হইয়াছে, এ সভা যেষন তাহার মনোমত, এমন 
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আর কোন সভাষ তিনি পৃর্তে উপস্থিত থাকেন নাই | যে সমােব তিনি 
মেয়ের, নে পমালের নামে তিনি মাইণ কবিধ। বলিতে পাবেন যে, কেশ ৮ন্দ যে 

কাধ্য কপিরাছেন, সে কাধে তাহাদিগেব পূণ পহান্ভূতি আছে । 

বেবারেগড এইচ ভবিউ ক্রপ্ধে এই নিগ্জাবণটি উপস্থিত কবিলেন 2 

“বিবি পম্প্রদাথের মভাগণেব গঠিত এই মভ।| ভাবতবধের ব্রাঙ্গমমাজের নেত। 

এবং প্রতিণিপি কেশবচন্দ্র পেনকে সাদব স্বাগত মন্তামণ কবিতেছেন, এবং 

ভাহাব পহযোগিগণ পৌগ্তশিকতাবিনাশ, দাতিভেদের উচ্ছেদ, এবং শেই 

বৃত১ রাজোর লোকধিগেধ মধ্যে নৈতিক ৪ বশ্মসম্পকখীঘ উচ্চভব স্বাধীন- 
লীবনবিস্থাবদপ নে মহত কাযো নিধুক্ত আছেন, ততপ্রতি উহার গভীর মহা 

ভি আছে, তাহাদিগকে তাহ। শিশ্য়াগ্নক বপে অবগত কবিতেছেন।” এই 

নদ্ধারণ।ট উপস্থিত কিখা মেস্তব এঙ্গে বলেন, ত্রাঙ্গনমাছের দুইটি মুলতবর, 

প্রথনটি ঈখ্ববেধ ভিত মাক্ষাউসশন্ধ, দ্বিতীঘটি জাতিভেদেব উদ্ছেন। এখানেও 

দাতাদের আগাচাবে গাতীথ জীবন বিপদ্গ্রপ্ত, মৃঙবা, সেই প্রাচীন 

দেশে জাতিভেদের উচ্ছেণ জণ্য যে নও হইতেছে, তৎসহ হাহাদিগেব বিশেষ 

লহানভৃতি মাছে তাহাকে স্বাগত সন্ভাঘণ করিবার পক্ষে আব 'একটি 

বিশেষ কারণ আছে, তাহার ধন্মভাব অতি গভীব, প্রতি ইনতিক পবিবন্তন 

9 পামাছিক মংগাবের মপ্যে তিনি জীবন্ত ঈশ্ববেব শহিত যোগাহভর 

কাঁরতে হই কবেন। তিনি (বেবাবেণ্ড কুফ্চে) বিখান কবেন বে, পবিত্রাক্মার 

অভিষেক হইতে সর্বাধধ ধন্মপংঙ্গার উপস্থিত হর। মগ্যতাব সব্ববিণ 

আযোজনে কোন দেশকে ভধিত করিলে ৭ উহাব মধো গভীব উচ্ছৃপিত ভাব 

না] থ[কিলে, তদ্দার। কৌন ফলই উত্পন্ন হয না । অতএব তিশি ভাবতেব 

সংঞাবকাধ্যেব সহিত মকলেব গভীর সহাঙ্গভতি প্রাথন। করিতেছেন । 

রেবারেগুড পি বিন্ম শিদ্ধারণটার অন্ুমোদনকালে বলিলেন, ঠিশি মেস্তব ডেল 

এবং অন্যান্য “নন্কন্করমিষ্ট? উপদেষ্ট গণের সহিত ঘোগ দিয়। প্রসিদ্ধ অভ্য(গত 

কেশবচত্রের কাধো গভীর সহানুভূতি প্রকাশ কবিতেছেন। ভারতে কি কি 

কাঘ্য হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, রেবাবেগু বিন্স ৫€কশবচন্দব এবং তাহাব 

মহযোগিগণের পরিশ্রমের সফলতার অভিপাধ প্রকাশ করিলেন । 

শিদ্ধীরণটি সর্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে, কেশবচন্দ। যাহা বলিলেন, শ্রাহার 
৯০ 

ক 
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ম্ম এই £--তাহাকে তাহারা যে সাদর সম্ভাষণ দিলেন, তাহাতে তিনি বিশেষ 

সম্মনিত হইলেন । তীহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার আগমনের 

পব হইতে ধশ্বসঙ্বন্ধে মতভেদসতেও তিনি সর্বত্র স্বাগতসম্তাষণ, সহান্ুভৃতি 
এবং সহযোগি অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম 

স্থান হইতে তিনি ত্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তাহাকে বলিতে 

হইতেছে, তাহার বন্ধুগণের দয়। অনেক দূর গিয়াছে । বলিতে হয়, তাহাকে 

তাহার। “পিংহ্? কবিয়| তুলিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অনেক বার বলিষাছ্েন, 

“আপনার আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইযা অপ্রিক 

বাড়াবাড়ি করিবেন না, আমাকে প্রকাশ্য সভায় আগু বাডাইযা দিবেন না)” 

থেন মনে হয, তাহার। এ কথার এই উত্তর দেন, “সকল সমযে তো আমরা 

বিদেশী লোককে পাই না, স্তরাং যত পাবি, আপনার আমরা বাবহার কবিধা 

লইব।” তাই তাহার! তাহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সা 

হইতে সভায়, চাপান্মমিতি ভইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতেছেন 

এবং তিনি জানেন না, কোথাব গিয়া তিনি থামিবেন। এগুলি মনে হয, 

কেবল তাহাদিগের মাতিথেবতা ও হিতৈষণাব আধিকা হইতে খাটতেছে। 

তিনি কি পক্ষ্য লইয়া এ দেশে আসিযাচ্েন, তাহ। হযতো তাহারা সকপে 

অবগত আছেন। ইত্রাজী সভ্যত। কি, উতরাজী সভাতায় ইংলগ্ডের কি 

হইয়াছে তদধায়ন, খ্বষ্টজীবনেব বিবিধ দিক্ দর্শন, খ্রীষ্টানচবিত্রনির্ববা চন, 

খ্রাানগণের পাবীবারিক জীবনের মিষ্টতা, যত দূৰ সম্ভব, উপলদ্ধি কবিবার জন্য, 

এবং ভারতের উপকারের নিযিত্ব খ্রীষ্টান জাতির স্ভাতা ও জীবনের শিক্ষণীয় 

বিষয় সমুদায় স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি 

বিশ্বীম করেন, পবিত্রাত্মাব প্রেবণায় তিনি খ্রাগান অন্তর্বাবস্থানগুলির মশ্ম 

অবপধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল স্বদেশে গুব্িত করিতে সমথ 

হইবেন । ইউতরেজগণ মে দেশেব কি উপকার সাধন করিয়াছেন, কি 

তাহাদিগের করিবাব আছে, এবং মে মকল করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন 

করিতে হইবে, ইহা তিনি বলিতে আপিয়ছেন। ভারতকে ব্রিটিষ রাজ 

মুকুটের অমূল্য রত্বু বলা হইয়া থাকে; তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রিটিষ 

জাতিকে ভারতের প্রতি কর্তব্য উপলব্ধি করাইয়৷ দিতে পারিবেন। তিনি 
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কোন দলের লোক হইয়। এ দেশে আমেন নাই, এবং এখানে কোন এক 

দলের সহিত তিনি একীভূত হইবেন না। তিনি সমুদয় ব্রিটিষ জাতির 
সম্মুথে ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবেন । তাহার এ কথ! বল। সমুচিত যে, 

তিনি কোন ধন্মসম্প্রৰায়ের সহিত একীভূত হইবেন ন।। তিনি হানোবার 

ক্লোযার জমে যাহ। বলিগাছেন, অনেকে অনেক প্রকাব তাহাব মখু করিখাছেন 

এবং যদিও সকলেই ন্হাগভূতি প্রকাশ কবিষাছেন, তখাপি মনে হয়, অনেকে 

মনে করিয়াছেন, তাহাদের মতে আপিবাৰ অদ্ধ পথে তিনি আপিষাছেন, 
এবং তাহারা প্রতীক্ষ। কবিতেছেন যে, তিনি সম্পূণ তাহাদিগেব মত আপিন 

কবিবেন। এ বিষষটি মঙ্গন্ধে তাহার কিছু বলা প্রয়োজন । তিনি যে দিন 
হইতে ইংগণ্ডে আলিযাছেন, মেই দিন হইতে বিবিধ ধশ্মনম্পদায কতক 

আপনাকে পাধবেষ্টিত দেখিতে পাইতেছেন। এই সন্প্রদাঘগুণিব থেশ 

একটি বাসাব খপিযাহে । এক এক সম্প্রবাঘ উহার এক একটি বিপণি। এব) 

এক বিপশিব কাছ দিথ। খাইবার বেল। প্রভেতক সম্প্রদাষ আাপনাদেব বিখাম 

ও বাইবেলে বাখান্ আনির়| তাহার নিকটে উপস্থিত কবেন। ভাহাদের 

পরম্পরেব বিবোপবিপংবাদে তাহার উদ্বেগ ৪ আমোদ উভয়ই উপস্থিত 

হয। তাহার নিকটে হাই প্রতীত হইয়াছে ঘে, পুখিবীঞ্ধ কোন ইগান 

গাঁত থাঞ্টের বাগে ভাব সম্যক গ্রশন কবিতে সমর্থ হেন । ভিনি 

বিশ্বান কবেন যে, কোন বা সম্প্রদাষ, খ্রীষ্ট যেমন ছিলেন ৪ আছেন, সেরূপ 

পূণ পবিমাণে তাহাকে উপস্থিত কবেন ন।, এবং কোন কোন গুলে খপ্ডিত এবং 

পান্থবিত খ্রীষ্টকে; লন্গাব খিধ্ঘ, কোন কোন স্থসে দাল খ্বীগুকে উপস্থিত 

করেন । তিনি বলিতে ইচ্ছ। কবেন যে, তিনি খ্বীট পান নাই, একপ অবস্থায 

ইংলগ্ডে আসেন নাই । যখন রোমাণকাথলিক, প্রোটেষ্টাপ্ট, ইউনিটেবিয়ান্, 
টি.নিটেবিয়ান্, ব্রডচার্চ, লোচার্চ ও হাই চার্চ আগিয়া তাহ!দিগেব এক এক 

সম্প্রদায়ের শ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাঁহাদিগেব সকলকে এই কথা 

বলিতে ইচ্ছ। করেন, “আপনাবা কি মনে কবেন থে, আমার ভিতবে গ্রীক 

নাউ” যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্ষরকে ধন্যবাদ দেই ঘে, 
আমি বলিতে পারি, আনার শ্রী; আমাব আছেন ।” তিনি ইচ্ছা কবেন না 

যে, তাহাদের গ্রা£ বলিয়। শ্র্টকে তীহাব! উপস্থিত কবেন। ঈপ্বরেব আলোক 
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কি কোন এক জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া কর!? ঈশ্বরের খ্রীষ্ট সকল 

জাতির সম্পং; যেমন তাহাদের, তেমনই তাহার । খ্রীষ্টের জীবনের কোন 

কোন অংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া, ঘদি তাহার! তাহাদের গ্রীষ্টকে 

উপস্থিত করিতে পাবেন, তবে তাহাকে ঈশ্বব ঘেকপ শিক্ষা দিয়াছেন, 

তদনুপাবে তাহাকে উপস্থিত কবিতে কেন তিনি পাবিবেন ন।? তিনি ইচ্ছা 

করেন না যে, কোন খ্রীষ্টান-সম্প্রদাঘ তীহাব স্বাধীন বিচারশক্তির উপবে 

হন্তর্শেপ করেন। ইখ্লগ্ডের সাম্প্রদায়িক মত ইংলগ্েরই থাকুক, তীহাব। 

মে সমুদাষের ব্যবহার আপনার করুন, কিন্ত তাহাকে বপিতে দিন ঘে, কোন 

্রাষ্টানদেশে শ্রীষ্ট পূর্ণ অবস্থায় উপলব্ির বিষষ হন নাই। ভাবতকে তাহার 

উন্নত করুন, কিন্তু মত, অন্ষ্টান, এ দেশের খ্রীষ্ট ও দেশের খ্রীষ্ট, শরীরধারী 

খ্রা বা স্থানীয় খ্রীষ্টট এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই । গ্রীষ্টের থে 

সহজঙাব ও মতবিশ্বাসে জীবনের পুণাপবিভত্রতা উৎপন্ন হয, তিনি তাহাই চান । 

তিনি তাহাদের নিকটে পবিরতা। চাহিতে আনিযাছেন, মত নহে। তিনি 

কোন সম্প্রদায়ে মতের দোষ বরিতে অভিলাষ কবেন না, কেন ন। তিনি 

বিশ্বাম করেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিকট শিক্ষা কবিবাব উপযুক্ত সতা আছে । 

স্বাহারা যে কোন ভাল প্রভাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে 

প্রস্তুত। অনম্তব তাহার কাযো সকলের সহানুভূতি প্রদর্শন, ভারতের পূর্ব 

অবস্থা, বর্তমান ছুববস্থ, ব্রাঙ্গলমাজ, পূর্ব পশ্চিমে সর্ধত্র সত্ব এক, 

অল্পবয়স্ক যুবকগণকে পিতা মাতার রক্ষণাধীন হইতে বিষুক্ত করিয়া শ্রীগান 

মিশনারিগণের রক্ষণাধীনে লওয়ার দুষণীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 

তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন £₹--তিনি বিশ্বাম করেন যে, তাহার 

মণ্ডলী স্বয়ং ঈশ্বরের, তিনি পবিস্রান্মা দ্বারা পরিচালিত, কোন মান্থুষ তাহাকে 

এ পথে বা ও পথে চালাইবে, ইহ। তিনি হইতে দিবেন না । এ সকল বিষয়ে 

নান্রষের পরিচালনায় তাহার কোন বিশ্বা নাই। তিনি যদি বিশ্বাসপূর্ণ_ 

হদযে তাহাকে তাহার চরণতলে নিক্ষেপ করেন, তিনি অবশ্য তাহাকে 

উঠাইবেন, এবং তাহাকে পবিত্র স্বর্গরাজো স্থান দান করিবেন । অপিচ তিনি 

বিশ্বাস করেন যে, যদি তাহার দেশের অষ্টাদশ কোটি লোক তাহার মগ্ুলীতুক্ত 

হন, তাহার পিতা তীাদিগকে করুণ। করিবেন, তাহার দেশের ভবিষ্যুৎ 
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নিয়তি তাহারই হন্তে রাখিয। দিতে তিনি প্রস্থত, ধীহাঁব সম্বন্ধে তিনি বলেন, 

“যদিও তিনি আমাধ বিনাশ কবেন, তথাপি তাহার উপবে আমি নিভর কবিব।” 

এই বক্তৃত। এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ব্যাপিয| হয। রেবাবেগড জি বি জন$নের 

প্রস্তাবে, বেবাবেণড জি জে ইমাঁমিযেলের অনরমোদনে, কেশবচন্দ্র যাহা বলিশেন, 

তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয| হয়| পরিশেষে মেধরকে পশ্যবাদ দিয়! সভা ভঙ্গ হইল। 

নটিজ্য।মে সম্ভাষণ ও কেশবচণ্েের প্রত্যুত্তর 

২১শে জুন, মঙ্গলবার নটিগ্বামে মেকানিক্স হলে সভা হথ॥ নটিঙ্খামেব 

ম্যব সভাপতির আনন পবিগ্রহ কবেন। অনেকগুলি লোক সমবেত হ৭। 

সভাব কাব্যাবস্তে বাপ্চিষ্টমিশনের বেবারেগড সামুষেল কক্স বলেন, কেশবচন্তর 

একজন রঙ্গপবাষণ ব্রঙ্গবাদী। তিনি নাজাবথেরা  বশুকে এক গন প্রধান 

উপদেষ্ট| এব* শ্রেষ্ট মানুষ মনে করেন । তিনি সকল দেশেব সাঁধু মহাজন 

হইতে, বিশেষতঃ ভাহাব স্বদেশী খধি মহধিনণ হইতে শিক্ষা! গ্রহণ কবিবা 
থাকেন । তিনি আশ। কবেন যে, তিনি আর৭ মগ্রসব ভইয়া, ত।হার| যেখানে 

আছেন, পেখানে আমিবেন, কিন্ধু তীহাব মনেব সংশয় এই যে, কেশবচন্দ্ 

আপনাকে যত টকু জানেন, তদপেক্ষা তিনি অধিক খ্রীষ্টান । মিস কলেট 

তাহাব যে সকল বক্তৃতা সম্প্রতি মুদ্রিত কবিয়াছেন, তাহা পাঠকালে তিনি 

এমন একটি মনের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহ অতুপ ভল্তিসম্পন্ন, স্বকোমল, 

অধ্যাত্ ভাবপূর্ন, এমন খ্রীষ্টানোচিত ভাবে পূর্ণ মে, তাভাদেব ন্যাম জভগাবাপন্ন 

অনেক খ্রীষ্টানকে একান্ত লজ্জিত হইতে হঘ। তিনি ইচ্ছা কবেন না যে, 

কেশবচন্ত্র ভাভার পূর্বপুক্ষগণেব জ্ঞানভাগারের প্রতি উপেশ্খ। কবেন। 

ভবিষ্যতের হিন্দুমণ্ডণী কোন শ্রীষ্টানমণ্ডসীর অন্ররূপ তয়, এ জন্য তিনি9 

ব্যস্ত নহেন । ভাবাতেব ভবিষ্যাৎ মণ্ডলী এ দ্রেশীয খ্রীষ্টানমগ্ডলী সমুদায় হইতে 

[ভিন্ন হইলেও, শ্রীষ্টেব মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে । এরূপ মণ্ডলীব মত 

ও উপাসনাদিব প্রণালী ভিন্ন হইলেও, ঈদুশ মণগ্ডলীদশশনে তাহারা আহ্লাদিত 

হইবেন এবং তাহ। হইতে শিক্ষণীঘ বিষয় শিক্ষা কবিবেন। সে মণ্ডলী ধেআকাব 
ধারণ কৰক, উহা! উদাব হইবে, ধাহার। সাধু, তাহাদিগেক মত যে প্রকার কেন 
হউক না, াহাদিগের জগ্য উহ প্রমুক্ত থাকিবে । ব্রাঙ্গসমাক্ত এ দেশের যত 

ধন্মসম্প্রদায় আছে, সকলের অপেক্ষা উদার হইবে। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম সনদ্ধে 
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তিনি এপ মত পোষণ করেন বলিঘাই, তিনি এ নগরের মগ্ডলী-সমূহের 

নামে তাহাকে গাদব মন্তাষণ কবিতেছেন এবং এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন 

থে, পবিত্রান্ম। তাহাব পথ প্রদর্শন 'গবং তাহাকে অন্প্রাণিত করুন। মেস্তর 

কক্স এই নিদ্ধাবণটি উপস্থিত কবিলেন £-এই সভা ইচ্ছ। করেন ষে, বাবু 
কেশবচন্দ্র সেনকে হাদনেন মহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন কর] হয়, এবং যে 

উত্সাহ ও আম্মত্যাগ বাব! তাহাৰ জীবন উদ্দীপ্ূ ততপ্রতি সবিম্ময় সমাদব 

প্রকাশ কবা ভঘ।” কর্পিগেশনালিই বেবারেগ্ড জেম্স্ মাথেসন এম এ 

বণিলেন, ভারতদন্বন্ধে যখন এ দেশেব একান্ত অনভিজ্ঞতা, তথন কেশবচন্্র যদি 

এক ছন স্বমতনিবত ব্াঙ্গণ হতেন, তবু তাভাব| সাদবে সম্ভানণ করিতেন, 

কেন না সে দেশীণগণেব শিকটে হদ্দেশণশ্বন্ধে জ্ঞানলাভ কবাব মুল্য অনেক! 

কিন্তু কেশবচন্দ্েব সভানুভৃতি লাভ কবিবার বিশেষ কারণ আছে, কেন ন! 

তিনি “প্রেবিতগসের মতের? প্রথমাংশ বিশ্বান করেন আমি পিত। ঈশবেতে 

বিশ্বাস কপি ।” যদি উবিয়াহে তিশি সমুদাধ মত গ্রহণ কবেন, তাহ। হইলে 

তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন | গে নির্ধীবণ তিনি অন্ধমোদন কবিভেছেন, 

তাভাতে মকলেবই সম্মতি হইবে, সংশণ কি? 

নিদ্ধীবণ সর্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে এবং কিছু বলিবাব জন্য কেশবচপ্দ 

গাতোখান করিলে, সকলে দীর্ঘকালবাপী আনন্ধবনিতে তাহাকে সাদবে 

সম্তাবণ কবিলেন। তিনি যাতা বলেন, ভাহার সংক্ষেপ মম্ মর এই £-তিনি 
ভাবত হইতে তীহাদেব ধশ্মপমাজপম্পকীয় জীবণ দেখিবাব জন্য আপিয়াছেন। 
ভারত এখন পধিবন্ধনের অবস্থা অবস্থিত, সৃতরাং তদ্দেশবাদিগণের দেখা 
উচিত যে, মহং মহৎ সতাগুলি ইংলগু স্বীঘ জীবনে কি প্রকার পরিণত 
করিয়াছেন। অনেক সত্য আছে, যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সে সমুদাথ 
পুত্তকে পড়া এক, আব জীবনে তাহার কাধ্া দেখা আর এক। জীবনে সে 
সমুদাষ অধাযন কবা এবং জীবনোপবি উহার। কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
তাহ! দর্শন করা তাহাব আগমনেব উদ্ষেশ্রা। এ দেশে অনেকগুলি সামাজিক, 
পাঁবিবাবিক অন্তব্যবস্থান এবং অনেকগুলি ধশ্মসম্পকরণয় আচাব ব্যবহার আছে, 
যাহা সংক্ষীবদৌষবজ্জিত হইযা অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া দেখিলে এবং সেই 
গুলি ভারতে প্রবর্তন করিলে, সে দেশের বিশেষ উপকার দিবে । তিনি 
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যখন ভারতে ফিরিয়। যাইবেন, তখন এই সকল সত জীবনোপযোগী করিয়া 

তাহার ন্ব্দেশীযগণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে সময়ে চারাণক 

অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিপ, পে সমথে ভারত উচ্চ সভ্যতার ভূমি ছিপ। 

এখন তাহার সে সমুধায় অন্তব্যবস্থান অগ্তহিত হইয়াছে, কিন্ত আবার তাহার 

বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে, এবং এই জগ্ঠই বিধাতার গৃঢ কৌশলে 

ইংপগুকে তাহার উপার কর। হইয়াছে । ইংলগু ভারতের বিশেষ উপকাব 

সাধন ঝারয়াছে। সহ্প্র সহস্র ব্যক্তিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে খিখুক্ত করিয়া, 

উহা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চারিদিকে বিস্তৃত কবিয়াছে। বন্তমানে প্রাচ্য ও 

প্রতীচ্য চিন্ত। একত্র সম্মিণিত হইযাছে | ইতবাজী শিক্ষা খিস্তৃতির প্রথোজন, 

কেন ন! শ্রা্ধলমাজ পেই শিক্ষার প্রভাবের ঘনীভূত অবস্থ।। ক্িনুচবিত্রেব 

ভক্তপ্রবণতা ও শাহর্জিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিত্রের উদ্যম ও দেশহিতৈদণা 

মিশিব। উহ| মবল হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতী৮া আলোকের সম্মিলনে ও গুণ- 

সকলের সংমিশ্রণে ভারতেব সংঙ্কারকাধ্য বিশেষ শক্তিনম্পন্ন হইবে । হতরেজেব। 

তাহাদের সঙ্গে মিশিযা প্রাথন। করুন, কাধ্য কঞ্চন, কিন্তু তাহাদের সাম্প্রধাথক 

মতামত এবং বিবাদ বিনংবাদ যেন তাহাদিগের উপরে বলপূর্ববক টাপাইয়া শ| 

দেন। ইহলগ্ের যাহ। কিছু ভাল আছে, মহৎ মাছে, তাহারা তাহাকে তাহা 

দিন, তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন, পে সমুদায় তিনি ব্রাঙ্গপমাছের মধা দিয় 

"ভারতের অন্তব্যবগ্থানের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন। এইকপে ইংরাজজাতির 

বিশুদ্ধ অন্তর্ব্যবস্থান ও জীবন জাতীধ ভাবে ভারতে বিস্তৃত হইবে এবং কোন 

প্রকার উদ্বেগেব কারণ হইবে না। আজ চল্লিশ বসব ধাবৎ এই প্রকাবে 

কাযা চণিবা আলিখাছে, এবং কেহ কেহ ধণিতে পাবেন, “এই পধ্যন্ত, আব 

নয”, কি এ উন্নতিপমুদ্রের তরপ্গ তাহাদের কথায় নিবৃত্ত হইবে ন।, উহ 

সমুদায় ভারতকে ভর্ববর করিবে। 

ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত রেবারেগু রিচার্ড আরমৃষ্ং কেশবচন্দ্রের প্রাত 

ধন্যবাদার্পণের প্রস্তাব করিয়া বশিলেন, তিনি অন্যান্ত বক্তার গ্যায় এ কথা 

বলেন না যে, কেশবচন্ত্র অদ্দ পথে আপিয়াছেন, বরং তিনি এই ইচ্ছা করেন 

যে, কেশবচন্দ্র ষে প্রকার খ্রীষ্থান, সেরূপ এই মভা অদ্ধেক শ্রীগ্তান হন। ইংলগ্ে 

যে জাতিভেন আছে, তাহার উচ্ছেদ এব্ং অন্যান্য অনেক রিষয়ে সংস্কারের 
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প্রয়োজন । এ সঙ্গদ্ধে ইংলগ্ড এবং ভারতবর্ষের বিশেষ ষোগাষোঁগ হইবে এবং 

কেশবচন্দ্র এ দেশেব পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, তিনি আশা করেন। 

ইংলিস প্রেনপিটেবিরান্ রেবারেণ্ড জে বি ডাউহার্টি বলিলেন, যদিও ( মতি- 
সঙ্ধপ্ধে ) তিনি যত দূর যান, কেশবচন্দ্র তত দূব যান ন।, তথাপি তাহার প্রন 

( ঈশ। ) তাহাকে তাহাপ্রিগকেও অস্বীকার করিতে বলেন নাই, ঘাহাব। তাহা 

'অঙ্গবর্তন না করিয়াও ভূত ছাডাইরাছিল। কেশবচন্দ্র যে সকল কাধ্য কবিয়।- 

ছেন, তজ্জন্ তিনি আহ্লাদিত হইথ| স্বাগত সম্ভাষণ কবিতেছেন। নিউইঘকেব 

ডাক্তার বেডিংটন, আমেবিকার মহিলাগণ ভারতবধের নাবীগণের শিক্ষার জগ্য 
যত্ব করিতেছেন, তাহাব উল্লেখ করিয!, আমেরিকার গিয়। ইংপগ্ডের সভ্য ত। 
হইতে উৎপন্ন সভাত। অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্দ্রকে অবোধ করিলেন। 

অনন্তব পঞ্ঠবাদের যে প্রস্তাব হয়, উঠ সর্বসম্মতিতে নিদ্ধীরিত হইলে, 
রেবারেওড পি ক্লেমান্ন কেশবচন্দেব কাধো সহান্চভূতি প্রকাশ করিয়া, তাহার 
এবং উপস্থিত সকলেব জন্য পবিত্রাত্মার পরিচাপন। ঠিক্ষ। করত, মেরবক্কে 
ধন্যব।দ নেওখাব গ্রশ্থাব করিলেন। মেঘর মেস্থব এল্ডনে। উহার উত্তবে 
বণপিলেন, খদি আঙ্গকার সভা তিনি না আগিতেন, তাহ। হইলে তাহার সে 
ছুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত | 

পশ্থাষণপঞ্জ 

+ শে জুন, নটিজ্ঘামেব ধশ্মনাদক ও উপদেষ্টগণ কেখবচন্দ্রকে এই সম্ভাষণ-। 
পত্রখানি অর্পণ করেন। 

নটিজ্বাম, ২১শে জুন, ১৮৭৭ | 

বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে 

মহাশয়-আমরা নটিজ্ঘাম এবং তংসন্নিহিত স্থানস্থ প্রত ঈশার মগ্ডুলীর 
বিবিধ শাখার উপদেষ্টগণ এই নগরীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য আহৃত হইয়াছি। আমরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রমের 
কথা উত্স্কচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আপনাকে অবগত করিতে অভিলাষ 
করিয়াছি । আমরা. আহ্লাদিত হইয়াছি যে, শ্রীষ্টধন্দগ্রচারে ঈশ্বরাশীর্বধাদে 
ভারতে আমাদের সমগ্রজাবর্গ বৈদিক ধম্ম ও হিন্দুপূজা অঙ্চনার কুসংস্কারাদি 
হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন 

€ 
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যে, মিশনারিগণের ও ঈশ্ববেব বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনাবৰ মনের উপবে 

কি প্রকার কাধ্য করিষাছে। 

আমরা যে সকল সত্য অতীব উচ্চ মনে করি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক- 

মত হইয়। সেইগুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন,_ যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে 

অনুতপ্ত হুইঘ়। নিতান্ত দীন ও অকিঞ্চন হওয়া, ঈশ্বরেব করুণায স্বীয় জীবনলাভ 

এবং এই জীবনলাভজন্য সভ] ও গ্রকাশ্ঠ উপাসনার প্রযোভন১-ইহ। আমরা 

অতি কতজ্ঞহদযে শুনিয়।ছি এবং শুনিয়া আপনাকে বিদিত কবিতে অভিলাষ 

করিয়াভি। আপনি সেই স্বগণয জীবনকে ঈশ্ববের মহিত যোগ এবং প্রাথিভাবে 

তাহাব উপবে নির্ভর বলিয়া বর্ণন কবিযা(ছন, এ কথা শুনিয়। আপণাব প্রতি 

আমাদের গভীব সহান্রভতি উপস্থিত । গ্রীষ্টের উদাব মগ্ডণীব কতকগুলি মূল 

সত্য আপনাকে অবগত কবিতে দিন, যে সত্যঞ্চলিব সম্গন্ধে এই মণ্ডলী চিব 

দিন সাঙ্গ দান কবিমাছে। আপনি আমাদিগেব সাপাবণ বিশ্বাম কি, ইহ। 

জানিবার অভিলামী, এই বিশ্বাসে অতি সম্ত্রমের সহিত সেই সত্য গুলি 

আপনার নিকটে প্রমাণকপে উপস্থিত কবিতে আমবা প্রাথথী। আমব। 

আপনাকে শিশঘ কবিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিবিধ প্রকারের ভিন্নতা সবে, 

এক্ট মকল সত্য মগ্ডলীকে সাবতব একতা অর্পণ করিষা থ|কে । 
আমাদের নিজেব অন্তমান ও ভযজনিত সংখয ও অন্ধকর মধ্যে ঈশ্ববেব 

সঙ্গে আমাদেব সন্ন্ধ, আমাদের কর্তবা, আদাদের চিরস্তন নিয়তি, এ গকল 

বিষয় শিশ্চঘকপে জানিবাব জন্য ঈশ্বব তাহাব পবিজ ইচ্ছ। অভিব্যত্ত করিষ।- 

ছেন, আম্র। বিশ্বান করি, এই পবিত্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি বাইবেল গ্রন্থ । 

এই গ্রন্থে আমরা সেই বিধি দেখিতে পাই, মে বিধিতে পাপসশ্থদ্ধে জ্ঞান জন্মে, 

এবং সেই পাপ হইতে মুক্তিলাঙের জন্য পবিত্রাতাকে আমবা তদ্বার। অবগত 

হই । আমরা বিশ্বাস কবি, পাপ অপবাপ, এ পাপের প্রাধশ্চিন্ত চাই) ধিশ্তু খ্রীষ্টে 

আমাদের পবিভ্রাণ এবং তাহার শোণিতে আমাদের পাপের ক্ষমা । আমর। 

বিশ্বাস করি ঘে, প্রভু যিশুধীষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র 

পবিভ্রাতা এবং প্রভু, তিনি আমাদের পূর্ণ পিশ্বাস্রে পাত্র, এবং আমাদের 

সকলের আত্মার পূণ বাধ্যতা তিনি চান। আমব। আরও বিশ্বাস কবি যে, 

প্রত্রেব মধা দিযা পিত। মে পবিব্রাম্মা দান কবেন, দেই পবিত্রাম্ম। দ্বাবা আমর] 
ঙী 

স্ 
৮১ গু 
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অধ্যাত্স জীবন, আমাদের পতিতাবস্থা, এবং যিশ্বত্ীষ্ঠ যে আমাদর প্র ও 

ঈশ্বর, তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করি। 

এই সকল কল্যাণকর সত্য আমরা অতীব প্রযোজনীয় মনে না করিয়া 

থাকিতে পারি না, এবং আমর! এটি আপনাকে নিশ্ম করিয়া অবগত করিতে 

প্রার্থী যে, আমর ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি ধে, আপনি এবং ভারতে 

আমাদের সমপ্রজাবৃন্দ, ঈশাতে যে সমগ্র সত্য আছে, পবিত্রাতা কতক 

তাহাতে নীত হন। 

ফ্রান্সিস মোর্স এম্, এ, গেণ্ট ম্যারিব বিকাব। 

হেন্রি রাইট এম্, এ, সেপ্ট নিকোলাসের রেকৃটর | 
টমান্ এম্, ম্যাকৃ্ডোনান্ড, এম, এ, হোলিটি,ণিটির বিকার । 

টমাস্ পিপার এম্, এ, নিউরাডফোর্ডের বিকাব। 

ইভগ়া্ড ডেবিস্ হিল্ ফোের রেক্টর ইত্যাদি ৪৪ জন। 

ম্যাঝে্টারে সম্ভাষণ ও কেশব্চণ্জের প্রতাত্তরদ।ন 

২৪শে জুন, শুক্রবার, ম্যাঞ্চেষ্টার ফ্রীট্রেড হলে একটি প্রকাশ্য সভা হয়। 

মেস্তর ই হার্ডক্যাসল্ মভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। সভাপতি সহ 

যে সকল সম্ত্ান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধো ইহাদের নাম উল্লিখিত 

হইতে পারে £-রেবারেগু টি গি লী, জে ইয়েটস্, টমান্ হিকে, ডবপিউ এ 

ওকৃনর, এইচ ই ডাউসন্, ইলিয়ম্ হারিপন্, টমাস জে বোলাও্, ই্রান্ফোও 

হারিস্, জে সি পেটারসন্, টি পি ফিন্লেসন্, ডবলিউ এস্ ডেবিস্, জে স্্েটর, 
এ বি কাম, জেম্স্ শিপ্ম্যান, ডবলিউ এইচ কুম্ব, জি ডবলিউ কগার, জে 

ব্র্যাক, ব্রকৃ হারফোর্ড, আর চেনেরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্টুগণ 

চার্চ অব ইংলণ্ড এবং প্রোটেট্টাণ্ট ডিসেণ্টারগণের প্রতিনিধি । বহুধংখ্যক 

শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন । 

প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি কার্ধাগতিকে উপস্থিত 

হইতে ন। পারিয়া, ছুঃখপ্রকাশপুর্বক যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেক্রেটারী 

রেবারেওণ্ড বি হারফোর্ড তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেও 

ডাক্তার এম্কেরো এবং হিক্র সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা রেবারেগড ডি এম্ 
আইঙ্জাক্সের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিয়াছে, তাহা প্রদর্শন 
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জন্য তিনি ছুই খানি পত্র সভায় পাঠ কবিলেন। রেবারেণ্ড জে এ ম্যাকৃফেডাযেন 

লিখিয়াছেন,_-“ভারতবর্ষের সংস্কারেব জন্য ঈশ্বর মেস্তব সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) 

মহত্তমশক্তিবিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন, ইহ। আমি ম্বীকার না করিয়া থাকিতে 

পারি না, সভাঘ উপস্থিত হইযা আমার এই দৃঢ় সংঙ্গারের প্রমাণ দিবার 

ইচ্ছা! ছিল।” ব্রিটিষ য়িহুদি উপাসকমগ্ডলীর রেবাবেণড ডাক্তার গটহিল 

লিখিঘাছিলেন,--“যে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক যথাথ ই ভালবাসেন, 

এবং আজ পধ্যস্ত ধশ্ম যে সকল বাহাকারে ব্যক্ত হইধাছে, সেই বাহ্বাকারের 

সঙ্গে ধাহাদের নিকট ধন্ম সম্পূর্ণ এক নহে, স্থখ-শান্ঠি-অর্পণে ও মানব-হদয়- 
পোষণে ধম্মের অসীম ক্ষমত। ধাহারা স্বীকার কবেন, আমার সন্দেহ নাই যে, 

তাহার ( কেশবচন্দ্রের ) যত্ব তাহাদিগের সহানুভূতি পাইবার যোগা ।” 

সভাপতি বলিলেন, তাহার যে বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 

জন্য মিলিত হইয়াছেন, ভিনি আপনার জীবন স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্পে 

উৎসর্গ করিযাছেন। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও ধশ্মসম্পকীয উন্নতির 

পক্ষসমর্থক এবং যদিও তিনি নামে খ্রীষ্টান নহেন, কাজে তিনি খ্রীষ্টান । 

কেশবচন্দ্র পেন যে তাহাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঈপোষণ পাইবাব 

যোগা, এ সঙ্গদ্ধে উপস্থিত কোন ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। বেবারেও 

লৈ ডবলিউ কণার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,-“বিবিধ ধম্মনমাজের 

সভ্যগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্চেষ্টারে কেশবচন্দ্র মেনকে হৃদয়ের সহিত সম্ভাষণ 
অর্পণ করিতেছেন, এবং তাহার স্বদেশে জাতিভেদ উচ্ছেদ ও তাহার স্বদেশী 

বাঞ্ষিগণকে পৌত্তলিকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া উচ্চতর নীতি ও ধর্মসম্পকীয় 

জীবনে লইয়া যাইবার জন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা! সহকাবে তিনি যে যত 

করিতেছেন, তাহা৷ স্বীকারপূর্ধবক, তাহার এবং তাহার সহখোগিগণেব কাধ্যে 

এ সভার গভীব ওঁস্থক্য ও সহানুভূতি আছে, তদ্দিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত 

করিতেছেন 1” মেস্তর আলন্ডারম্যান বুথ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং 

স্বসম্মতিতে প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। 

কেশবচন্দ্র কিছু বলিবার জন্য উথান করিলে, সমগ্র শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান 

হইয়া তাহাকে অত্যুৎ্সাহে অভ্যর্থনা করত, উপযুপরি করতালিপ্রদানপূর্ববক 
গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর এই £--এ নগরেতে 
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তাহাকে সকলে যে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে অতীব 
সম্মানিত মনে করিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই শত শত 
হন্ত তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রসারিত হইতেছে, শত শত হৃদয় তাহার 

সফলতা আকাঙ্ষা1 করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্যাপ্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন । 

তাহার দেশীয় লোকগণ শুনিযা নিতান্ত প্রোৎসাহিত হইবেন যে, তাহাদের 

প্রতিনিধি ইংলগ্ডের সমুদায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন । কি রাজা- 
সম্পর্কীয়, কি ধন্মসম্পক্কয, সকল সম্প্রদায়ের লোক একমত হইয়া তাহাকে 
তাহাদের সহযোগিতা ও আতিথেযতা অর্পণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি 

বিশেষ উৎস্থক হইয়াছেন । ভারতে যে সংস্কারেব কাধ্য চলিতেছে, তৎসন্বন্ধে 

তাহারা যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার নিকটে তীহাব নিজের প্রতি 
যে সম্মাননা প্রদর্শন কবা হইতেছে, তাহা কিছুই নহে! ইংবেজগণ সে 

দেশের কি উপকার লাধন করিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিতে আপিযাছেন। 

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধো যে অদ্ভুত কাধা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ভারত 

ও ইংলগুসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণা গুণে এ উভয় 
একত্র সংযুক্ত হইযাছে। এই সম্মিলনের একটি প্রধান ফল ব্রাঙ্গদমাজস্থাপন। 

এই ব্রাক্ষদমাজের সঙ্গে তিনি সন্বদ্ধ। ইটি ভাবতেব পক্ষে নিতান্ত প্রযোজন 

ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির হইতে ইহ। মাসে নাই । 

এটি দেশীয় একেশ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কাব ও মগ্ডলীতে পরিণত করিবার 

সামর্থা বিছ্যমান। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ছয় সহস্র শিক্ষিত যুবক ইহার 
অস্তভূতি হইয়াছে। ইহারা প্রস্তর, মৃত্তিকা বা কাষ্টনিশ্মিত পুতুলের নিকটে 
মন্তক অবনত করাকে ইহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির অবমাননা মনে করেন। ইহারা 
এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পৃজ! করেন না এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস 
হইতে ইহাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে । এই ভ্াতৃত্বে বিশ্বাস 
জাতিভেদেব উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত। খ্রীষ্টধর্ম অথবা উহাব মধ্যে যাহা কিছু 
ভাল আছে, এ ধম্ম তাহার বিরোধী নহে! খ্রীষ্টানপ্রচারকগণের আত্মত্যাগ- 
প্রধান জীবন তাহাদিগ্রের প্রদত্ত শিক্ষাপেক্ষ। আশ্র্ধয প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
উহা সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্তু জাতির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট 

হইয়াছে । তাহার ধর্ম অতি উদার, বিদেশীয় বলিয়া যাহা কিছু সত্য ও 
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ভাল, তাহা তিনি ছাঁড়িয়। দ্রিতে পাবেন ন1, অথচ তাহা বলিয়। সাম্প্রদায়িকতা 

বা জাতীয় ভাবের উচ্ছেদ অন্মোদন করিতে প্রস্তুত নহেন। "প্রত্যেক 

সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে 'আত্মান্ুরূপ করিবার জন্য যত্বু করিতেছেন, 

ইহ| না করিয়া গ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু মধ্যে যে যথার্থ গ্রীষ্টধন্মের ভাব আছে, 

সকল সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়৷ তাহাই ভারতের হৃদযে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া 

উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, 

ধিনি, কোন্ জাতির পক্ষে কি ভাল, অবগত আছেন। স্থতবাং উহার ফল 

ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেওয়াই নিরাপদ । একবার খ্রীষ্টের ভাবের সহিত সে 

দেশের হৃদয়ের সংস্পর্শ হইলে, উহ| বিশুদ্ধ ব্রহ্ষবাদেব ভিতব দিয|, বাকোঃ 

কার্ধে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবং জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন. ও সমুদায় দেশকে 

নবজীবন দান করিবে । বিদেশীরগণ ভাল করিবেন মনে কবিয়া, যেন সে 

দেশেব লোকদ্দিগকে কোন এক সম্প্রদায়তৃক্ত করিতে ঘত্র না কবেন, কিন্ত 

নবজীবনগ্রদ্র যে আলোক সে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, উহারই বিস্তাব যাহাতে 

হয, তদ্বিষযে সাহায্য করেন। যে সংস্কারের কাধ্য সেখানে চলিতেছে, উহা 

এত বিস্তৃত যে, কোন এক জন ব্যক্তি ব কতকগুলি বাক্তি উহা করিতেছেন, 

ইহা! বলা যাইতে পারে না, কিস্ক এ সমুদয় কার্ধ্য ঈশ্বরেব। অনস্তর 

মগ্যসম্পকাঁয় অমিতাচার নিবারণজন্য কি কর্তব্য, তাহা নিদ্ধীবণপূর্ব্বক বলা 

শেষ করিলেন। মেস্তর আন্ডারম্যান্ হেউডের প্রস্তাবে, মেস্তর আহ্ডাবম্যান 

বুথের অগ্ুমোদনে, রেবাবেগু ডাক্তাব উইলসনের (ইনি চল্জিশ বৎসরের উর্ধকাল 

বন্বেতে ছিলেন এবং এখন স্বটল্যাণ্ডের ফ্রীচাচ্চেব জেনেরল আসেম্ছেলীর 

মডারেটর ) প্রতিপোধণে বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ কবা হয়। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে 

প্রত্যুত্তব দিলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল । 

ইউনাইটেড কিললডম আলায়েন্স” বর্তৃক সম্ভযণ ও কেশবচন্ছের প্রত্াত্তরদান 

২৫শে জুন, শনিবার, অপরাস্ধে নিমস্ত্রিত হইয়া কেশবচন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার 

ট্রেবিলিয়ান হোটেলে “ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলামেন্সের' কার্য্যনির্বাহক সভার 

সভ্যগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। , মেস্তর আন্ডারম্যান 

হার্ব জে পি, প্রোফেলর এফ ডবলিউ নিউম্যান্, পি জে ডাব্বিশায়ার জে পি, 

জে বি হোয়াইটহেড জে পি, কাউন্সিলার দি টম্পসন জে পি, কাউম্সিলার 
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সিলিং, কাউদ্সিলার হারউড, কাউন্সিলার জে বি এম্ঠকেরো, কাউন্সিলার টি 

ওষার্বটন, কাউন্সিলর লিবেসে, রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ হার্ফোর্ড, রেবারেও 

জেম্স্ ক্লার্ক, রেবারেগু মেস্তর লে, রেবারেগড মি এন্ কীলিং, রেবারেগুড ব্রুক 

হার্ফোউ, বেবারেগ্ড জে টি টেলর, বেবারেণ্ড ডবলিউ এ গকন্নোর, রেবারেও্ 

ডবলিউ কেন, এম্ এ, ডাক্তার ন্বিথ, ডাক্তার আব ডবলিউ লেডওয়ার্ড, ডাক্তাব 

জন ওয়াল্শ, ডাক্তার শীকান, রবাট হুইটওঘার্থ, জেন্স বযড্, টিমোথি কৃপ, 

টমাস্ শাবর্ল, জন হজপন্, উইলিয়ম্ হেউড, উইলিয়ম্ ভ্রন্ষ্ষিল্, জে টমাস্, 

জোসিধাহ মেরিক, ইউপিযার্ সাটার্ধোয়েট্, টমাস্ ব্লাকি, এডয়ার্ড পীযাপন, 

জন ঘাট, ডবলিউ এইচ ধার্ণেক্সে, জন সগ্ডেন, জে এইচ বেপাব, টি এইচ 

বার্কার, হেনি, পিটম্যান, এইচ এস্ সট্টন, মের কেনওয়াদ্দি প্রভৃতি 

উপস্থিত ছিলেন। 

মেস্তব টমাস্ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার সায়ংকালে কার্ধা- 

নির্বাহক সভাষ এই নিদ্দারণটি লিপিবদ্ধ হইযাছে,--“কেশবচন্দ্র সেন এদেশে 

আগমন করাতে, তত্গ্রতি হদযেব স্বাগতসস্তাষণ অর্পণ করিবার অতীব 

সুযোগ উপস্থিত, ইহাতে ইউনাইটেড কিঙ্গডন অব আলায়েন্সেব কাধ নির্বাহক 

সভা আহ্ণাদ প্রকাশ করিতেছেন । বিগত ১৯শে মে, লগ্ন সেপ্ট জেম্স্ হলের 

সভাতে প্রপিদ্ধ হিন্দধশ্মসংস্কারক যে নিপুণ বাগ্সিতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন_যে 

বক্তৃতাতে ভারত, গ্রেটব্রিটন বা অন্যান্য স্তানে বাজকীয় বিপির আশ্রয়ে 

যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেণবাণিজ্য পরিচালিত হয়, তদ্ধিরুদ্ধে এই 

আলাঘেন্সের মত ও লক্ষা তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ গ্রতিপাদন 

কৰিয়াছেন -তজ্জন্য তাহাব নিকটে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নিমিত্ত ম্যাঞ্চে্টারে 

তাহার উপস্থিতির এই ম্থযোগ কাধ্যনির্বাহকমভা আত্মসাৎ করিলেন ।” 

অনন্তর ম্যাক্চে্টার এবং সলফোর্ডের মেয়র হফ বালি এম পি, মেন্তর 

রাইল্যাণ্স্ এম্ পি, মেস্তর হফ মেসন জে পি, বোকডেলের মেয়র, মেস্তর 

উইলিয়ম আম্মিটেজ এবং অন্যান্য সন্তান্থ বন্তি সভাতে উপস্থিত হইতে না 

পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, মেন্তর বারার তাহ পাঠ করিলেন । আলায়েন্সের 

পালিয়ামেণ্টের এজেন্ট মেস্তর জে এইচ রেপর, কেশবচন্দ্র আলায়েন্সের কিরূপ 

সহায়ত করিয়াছেন, তাহা বুলিলেন। মেন্তর আল্ডারম্যান হারবি বলিলেন, 
চি 
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এ সময়ে যে তিনি উপস্থিত থাকিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপরি উদ্ধত নির্ধারণ 

উপস্থিত করিতে পারিলেন, ইহাতে তিনি নিতান্ব আনন্দিত। তিনি ইহা 

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন 

নাই, যিনি এ নিদ্ধারণে সায়*ন| দেন। যে পাপে বখসপর বংসর কত লোক 

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সেই পাপের উচ্ছেদের জন্য যে তাহার 

মত একজন পক্ষসমর্থক পাইলেন, ইহা তাহাদের পক্ষে অতীব আহ্লাদের 

বিষয়। তাহার সহায়তার মূল্য অগণ্য। 
কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মশ্ম এই £__যে সকল ব্যক্তি অতি পবিত্র 

মহত্তম পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ধাহারা ভাবেতে এবং হৃদয়ে তাহার স্বদেশীয় 

লোকদিগের সঙ্গে এক, হইংলগ্ড এবং ভারতে যে সকল সংস্কারের একান্ত 

প্রয়োজন, সে বিষয়ে ধাহারা তীহার দেশীয় লোকদিগকে সহানুভূতি অর্পণ 

করেন, তাহাদেব কর্তৃক পবিবেষ্টিত হইয়া তিনি নিতান্ত আহলাদিত হইয়াছেন। 

তাহার হ্ৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, তিনি এমন একটি প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে 

উপস্থিত, যে মণ্ডলী এ উভয় দেশের দেশহিতৈষী ও ভাল লোকদিগের সহিত 

মিলিত এবং মিতাচার, জীবনের সহজভাব, চরিন্রের পবিজ্রতা, এমন কি 

সকল প্রকারের সদগ,ণ, যাহাতে জীবন মহৎ ও মধুর হয়, সে সকলেতে উত্সাহ 

দান করেন। মিতাচার তাহার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক বিষয় নহে, 

"তিনি ইহাকে শীতি ও ধর্মসম্পকীণ বিচাধ্য বিষয় মনে করেন। ঈশ্বর 

সকলকে মিতাচারী হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজ্যশাসনকর্তাই যখন 

অমিতাচারের উত্সাহ দান করিতে প্রস্তুত হন, তখন উহ! ব্যক্তি, জাতি ও 

বংশকে ধ্বংস করিতে প্রবুত্ত হয়। ক্ষমতা অতি ভয়ঙ্কর সামগ্রী । যখন উহার 

অপব্যবহার হয়, তখন উহা! ভীষণ দগ্ুস্বরূপ হইয়! মুহূর্ত মধ্যে কত জাতিকে 

নিষ্পেষণ করে । আবার যখন রাজ্যশাসন যথাবিধি সম্পন্ন হয়, তখন সমগ্র- 

জাতিকে বিশুদ্ধ ও উচ্চ করে। তিটিষগবর্ণমেণ্ট বিধাতার নিকট হইতে 

অষ্টাদশ কোটি লোকের উপরে আধিপতা লাভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে 

সহম্র সহন্র লোককে পদদ্ধারা দলিত কর।, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 

কল্যাণ বিনষ্ট করা অতি সহজ । ছু:খের বিষয় এই যে, কিছু পরিমাণে ঈদৃশ 

ক্ষমতার অপব্যবহার তাহাদের কর্তৃক ঘটিয়াছে | টাকার ক্ন্য প্রকাণ্ড 
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'অমঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহ দ্রান কর! যাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট লোক- 

'দিগকে এ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তীহার ইচ্ছা হয় যে, তাহার দেশী লোকের। 

্রষ্টানগবর্ণমেণ্ট হইতে ঈদুশ কাব্য হওয়া অনস্তব, এইটি বিশ্বাস করে, কিন্তু এত 
দূর হইয়! পড়িয়াছে যে, আর তাহাদেব চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিয়া বাখিতে 
পারা যাধ ন|। তাহারা স্পষ্ট দেখিতেছে ঘে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট নীচ অর্থ-লোভে, 

সামান্ত কয়েক কোটি টাকাব জন্য ভারতে অমিতাচার পাপে উত্সাহ দিতেছেন। 

তিনি এ কথ। শুনিয়া শিতান্র দুঃখিত ঘে এ দেশে অনেকে বলেন, হিন্দুগণ 

মিতাচার নৃহেন, গবণমেণ্ট তাহাদিগকে অমিতাচার করেন নাই, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট 

আপিবার পূর্ধেই তীহার। অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিবদিনই 

প্রতিবাদ কবিবেন, কেন ন| তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাহার স্বদেশীয় লোকের। 

সহজাবস্থ, অগ্রমন্ত এবং ত্যাগী । ছু চারি জন পোকবাছু চারি সম্প্রদাবে 

অমিতাচার থাকিলেও, মমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারেব জন্য প্রপিদ্ধ । ইউরো পীয- 

গণের পানদোষ এবং মগের বিপশিবৃদ্ধিতে মে দেশেব লোকেব অভ্যাস এ 

কচির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিঙ্গিতগণের মধ্যে পানদোষেব প্রাবলো 

তিনি নিতান্ত ছুঃখত। শিক্ষিতগণেব মবে; নৈতিক ও আপ্াখ্িক দোষের 

প্রাবল্য উপস্থিত হইলে ধৃত চিন্তার কাবণ, তত শিন্শ্রেণীর লোকদিগের বে 

উহার প্রাবলো নহে, কেন ন।, ইহারাই দেশের নণুদায় আশ। ভবপার হুল। 

ইহার। কুদৃষ্টান্ত ছ্াব। দেশে সমূহ অনিষ্ট সাধন ক্রিতেছেন। দুভিক্ 

জরবিকারে ভারত অনেকবার উৎসন্ন হইয়াছে, কিন্কু অমিতাচারের নিকটে 

উহ্ারা কিছুই নহে । ভারতের এতদ্বারা যে কি অনিঃ হইতেছে, ইংলগ্ডের 

লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন ন।॥ দি এই সমঘ মগ্যের 

বাণিজ্য নিবাবিত না হয, তাহ। হইলে সমবে উহা অহিফেণবাণিজ্যের মত 

হইয়। উঠিবে। এমন উপাষ এখনই কর। সমুচিত ঘে, লোকের পাপ ও ক্লেশ 

হইতে কধসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্থ প্রয়োদন হইর়া ন। পড়ে। রাজোর 

টাকা বাডাইবার জগ্ত লোকদিগকে কেন পাপ ও মৃত্ার মুখে নিক্ষেপ কব। 

হইবে? গবণমেক্টের এপ করিবার কোন অধিকার নাই। পে শ্রীষ্টান 

ধশ্মের উপরে তাহার কোন আস্থা নাই, যে খ্রাষ্টান ধশ্ম গবর্ণমেণ্টকে 

অমিতাচারৰপ ,পাপবদ্ধনে উৎসাহ দেখ। খ্রীষ্টান মিশনারিগণের অনেক 
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মতের সহিত একমত হইতে পারা যায় না সত্য, কিন্ধ তাহা হইলেও তীহাব! 

এই পাপবাণিজ্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝা কঠিন। 
তাহারা কি জানেন না, এই অমিতাচার হইতে পাপ-পরায়শতা, ইক্ট্িয- 

প্রাবলা, রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়? তীহাদিগের নিজেব নিজের লক্ষ্য- 

সিদ্ধির জন্যই যে এ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন । কেহ কেহ বলিয়াছেন, 

ইংলগ্ডে ভারতবর্ষ হইতে 'প্রচারকগণ আসিতেছেন। তিনি এ সম্মানের 

উপযুক্ত নহেন, কিন্তু তাহার অভিলাষ হয় যে, ঈদুশ পবিশ্র কাষো তিনি 

একজন প্রচাবক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কাধো বাঘ কবিতে 

সমর্থ হন। এখানে সাম্প্রদায়িক মতামতের কোন ভেদ বিচার নাই, জাতি, 

বর্ণ ও মত নকল ভুলিয়া আমরা মকলে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার, 

অপ্রমন্ততা, আঞ্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতাবদ্ধন আমাদের সকলেব লক্ষ্য হউক। 

উপবেশন করিবার পূর্বে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার 

“বেঙ্গল টেম্পারেন্দ এসোসিয়েশন” বলিয়া একটী সঙ] এবং দেশেব নান। 

স্থানে এই সভার ভ্রিশটির অধিক শাখা আছে। ইংলগ্ডেব মিতাচারের 

পক্ষপাতী বন্ধুগণের সঙ্গেকি এই সভার যোগ হইতে পারে ন।? মগ্যপা্ন 

কত দৃব বাডিতেছে, তাহার অন্সসন্ধান কবিবার জন্য এবং তৎসঙ্থন্ধে যাহ। 

যাহ কর্তধ্য, তাহা করিবার জন্য একটী সভা নিযোগ কবিবার নিমিত্ত 

উক্ত “এটসোসিয়েশন” হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন কর। 

হইযাছিল। তাদূৃশ কোন মভা নিযোগ করিবাব প্রয়োজন নাই বলিয। বেঙ্গল 

গবর্ণমেণ্ট উহার উত্তব দিরাছেন । বংপব বংসব এই পাপ বাড়িয। যাইতেছে; 

অথচ না৷ বার্গাল। গবর্ণমেন্ট, ন। ইপ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশকে বিমুক্ত করিতে অগ্রমব 

হইতেছেন। যদি এই পাপে শত জন মবিয। থাকে, সহম্্র জন মবিবে, কষেক 

বখ্সরের মধ্যে সহম্ব নহন্্ ব্যক্তি মবিবে। যেকোন মল্োক ভাবতে গমন 

করিয়াছেন, তাহারই নিকটে তিনি একথা বলিতে পারেন। তিনি যাহ। 

বলিতেছেন, কাহাবও সাধ্য নাই ণে, তিনি উহ্ভাব প্রতিবাদ করেন । ব্রিটিষ 

গবরণ্ণমেণ্ট কোন বিধি প্রচার ন। করিলে, এ পাপের প্রতিরোধ অসম্ভব, স্থতরাং 

এদেশীয়গণের মপক্ষতাচরণ নিতান্ত গ্রযোজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন 

দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন সে দেশের লোকেবা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে 

৯২ রর 
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চান যে, এই পাপ-নিবারণের জন্য ঈংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । 

আপনারা ভারতের সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে পাহাযা দান কবিতে প্রস্তত 

এ কথা অবগত করিলে তাহাদের উত্পাহের ও আনন্দের বিশিষ্ট কাবণ হইবে। 

আপনার। পালিযামেণ্টকে আপ দের সপক্ষ করিতে যত্ব করুন, এবং আপনাদের 

গন্থ পত্রিকারি ভারতে প্রেবণ কবিয়', আপনাদের কাধ্য কত দূর অগ্রসর 

হইতেছে, অবগত বাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তীহাব দেশী লোকদিগকে 

বুঝাইতে চেষ্ট। করিবেন যে, ইৎবেজগণেব পানাভ্যাম অভ্যাস, কবিবাব আব 

প্রয়োজন নাই। অনেক দিনে পবীশ্াম উহাব কুফল বুঝিয। উহ্াব! এখন 

হিন্দুগণের অন্থকবণে নিবত। এখন কেহ কেহ মাংস পরিত্যাগ কবিধ। 

নিরামিষ ভোজনে প্রবৃ। যে নিদর্শন তীহাব হস্তে প্রদত্ত হইল, উহা তাভাব 

দেশীয় লোকগণেব প্রতি ঘে ভাহাদেব সহানুভূতি আছে, তৎসন্গন্ধে তাহাদিগকে 

নিশ্চিন্ত কবিবে এবং তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, ইহবেজদেব মত 

মগ্ভপানাসক না হইযা মিতাচাববিষয়ে তাহাব! হিন্দুই থাকুন । 

কেশবচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন কব হইল, তিশি তাহাব সদুত্তর 

দিলেন। অনন্থব মেস্তর চাবল্স্ টমসন জে পি কেশবচন্দের বক্তৃতা ৪ 

উপস্থিতির জন্য পন্যবাদ কবিলেন। মেস্তব বেপব উভাব অশ্নমোদন কবিধ। 
বলিলেন, এই সভা ভারতেব বন্ধুগণের সঙ্গে সাপামত ঘোগ বক্ষ। কলিবেন। 

গ্রস্থাব সকল কলধ্বনিতে নির্ধারিত হইল । 

লিবারপুল পরিদশন-- ২৬শে জুন, রবিবার নাঁযংকালে “দ্থিজত্ব" বিষধে উপদেশ 

২৬শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাপে মাঞে্টাবে ট্রেঞ্চওযেস্থ ইউনিটেরিযান্ 

ফিচাচ্চে উপদেশ দিযা, অপরাঠে লিবারপুলে উপস্থিত হন। সাবস্কালে 

মা্টলস্্ীটস্থ বাণ্িঈ চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপাপনাগৃহ উপাসকে পুরণ 

হইয়। গিয়াছিল। উপদেশ প্রা ২০ মিনিট বাপিয়া হয়। সকলেই গভীর 
মনোনিবেশসহকারে উহ। অবণ কবেন। ভীহাব উপদেশ আরস্তের পূর্বে 

তত্রতা উপদেগ বেবারেগড হফ ট্রাওযেল ব্রাউন এইরূপ বলেন £--আশি 

মেন্তর সেনকে ( কেশবচন্ত্রকে ) আপনাদেব নিকটে পরিচিত করিয়া 

দেওয়ার আনন্দান্ুভব করিতেছি । আপনাকা দকলেই তাহার বিষয়ে শুনিয়াছেন 

ও পড়িযাছেন। আমার নিজের পক্ষে আমি বিশ্বাম করি যে, ভারতে মহৎ 

€ 
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গীরবকব কার্য-সাধনের জন্য ভগবান তাহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। 

মাপনারা সকলেই জানেন, এদেশের বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ তাহাকে 

নাদরে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং আমি এ বিষষে নিশ্চিন্ত যে, আপনারাও 

এ সময়ে আপনাদের নামে আমা তাহাকে শ্রী্ানোচিত সাদব স্বাগতসস্তাষণ 

দিতে দ্িবেন। ইহ। নিতান্ত সম্তভব--এমন কি অনেক পরিমাণে প্রমাণগম্য- 

যে, মেম্তর সেন ( কেশবচন্দ্র ) যেমন ধশ্মসম্পর্কে আমাদেব অনেকগ্লি ভাবে 

সাঘ দেন না, তেমনি তিনি যে সকল ভাব অভিবাক্ত কব! এ সমযে উচিত 

মনে করিবেন, তাহাতে আমরা সায় দিব ন|, কিন্তু আমাদের মতেব সঙ্গে 

যে সকল মত মিলে না, সংস্কারদৌষবজ্জিত হইয| মে সকল সসম্ত্রম শুন! 

আমাদের- অন্ততঃ অনেকের (যত শীঘ্র এরূপ অভ্যাস গকলেব হয়, ততই 

ভাল ) অভ্যাপ আছে। অপিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, যে সকণ সত্যে 

আমর বিশ্বাপ করি এবং অতিশয প্রিষ বলিয়। মান্য কবি, সেগুলির সম্বন্ধে 

আমাদের কাহারও চিত্তে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত দ্রেওার মানষ কেশবচন্জর 

নহেন। আমার ইহা বেশ হৃদরঙ্গম হয় যে, আমি যদি তাহাব দেশে যাইতাম, 

এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায বলিবেন তেমনি 

ধদি তাহার দেশের লোকদিগকে তাহার দেশের ভাষায বলিতে পারিতাম, 

তাহ। হইলে তীাহাব দেশীষ লোকদিগকে বলিবাব পক্ষে স্থমোগ ও স্থবিধা কবিষ। 

দিলে, আমি উহা দয়াব কাধ্য বলিয়া মনে কবিতাম। “তুমি যেমন ইচ্ছ। 
কর অপরে তোমার সম্বন্ধে কবে, তেমনি সকল বিষষে অপবেব সঙ্ন্ধে তুমি 

কব”, এই উদার শ্রীষ্টার মূলতত্বান্থসারে, আমি অত্যান্থ স্থখী হইয়াছি যে, 

মেস্তর মেনকে ( কেশবচন্জ্রকে ) আজ তাদুশ স্ববিধা কবিয়া দেবার অবস্থায 

আমি অবস্থাপিত। আমি আশা ক্রি, আমাদেব নগবদশন তাহার এবং 

আমাদেব উভয়ের পক্ষে উপকারক হইবে । তিনি শিক্ষক বটেন, কিন্তু থে 

শিক্ষক আপনাব পদেব মম্মজ্ঞ, এবং পদোচিত কাধ সম্পাদন করেন, তাহার 

মত তিনি শ্রোতাও বটেন। তীাহাব নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে 

পাবি, হইতে পাবে যে, তিনি৪ আমাদেন নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন । 

যাহ। কিছু হউক, আমি আশ! করি নে, লিবাবপুলে আমাদের সঙ্গ কবিয়।, 

আমব। যে ধর্শ স্বীকার কবি, তৎদশ্বন্ধে কোন বিকদ্ধ সংস্কার ইভাব উপস্থিত 
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হইবে না, ববং আমাব বিশ্বাস হয, অন্যান্য স্থানে যেমন দেখিয়াছেন, 

তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন ষে, খ্রীষ্টানগণের ভিতবে মত ও 

অন্ুষ্ঠানবিষষে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও, আমর। যে ধশ্মে বিশ্বাস 

করি, তাহার ভাব ও গতি হীঙ্টকে জানা, শ্ীটকে ভালবাসা, খ্রীষ্টেতে বাস 

করা! খ্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম কর।। আমাব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের 

বন্ধু খীষ্টকে এত দূর ভালবাসেন যে, আমাদের সে ধশ্মকে নম্থমেধ ভাব ভিন্ন অন্য 
ভাবে দেখিতে পারেন না, যে ধশ্ম তিনটি কথায সংগৃহীত হইতে পারে, “প্রীষ্টই 

ভন সব" । প্রি মহোদয, আমাদেব নিশ্চিত সম্ভ্রম, আমাদেব নিশ্চিত ভ্রাভ়সেহ 

আপনি গ্রহণ ককন, কাবণ গ্রীষ্টপশ্মে অতি প্রাচীন এক জন উপদেষ্টার 
কথ উদ্ধত কবিয়া আমর] বুঝিতে পাবিতেভি, 'ঈঞ্ধব নাকি বিশেষের মুখাপেক্ষ। 

কবেন ন।, কিন্ক প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেভ তাহাকে ভয করে, এব 

ধ্মকম্ম করে, তিনিই তাহাকে গ্রহণ কবেন। আমাদেব ঈশ্ববের নিকটে 

অভিলাষ ও প্রার্থনা এই যে, জাপনি এবং আমর। ব্রমান্বয়ে আবও সত্ব পথে 

অগ্রসর হইতে পারি, এবং আমাদিগেব নিকটে যে সতা প্রকাশিত হইঘাছে, 

তাহ। পূর্ণ দুটত। অথচ সমগ্র গ্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পাবি। 
অনন্তর “নিশ্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমব| পবিব€ত হইয়। 

ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের মত না হইলে, তোমর! ম্ব্গরাজো প্রবেশ কবিতে পাবিবে 

ন।" এই প্রবচন অবলম্বন করিষ| কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার সার 
এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে £হ্ৃদষের সমাক পবিবর্তন ও দ্বিজত্বলাভ 

এই মূলতব্রটি শরীর জীবনবৃন্তের অপূর্বব লক্ষণ। শৃন্যগর্ভ নীতির বিপক্ষে 
্বষ্ট অনেক সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিঘাছেন। কতকগুলি পাপ ও 

অপবিত্রত। হইতে মুক্ত থাকিলেই তাহাতে সন্ধষ্ঠ থাকা সমুচিত নয়। সকল 
প্রকারেব অশ্রেয় পরিহার ও হৃদয়ের সম্যক নবজীবন বিনা শ্রীষ্ট কিছুতেই 
সন্ভ্ হন না। পৃথিবী যাহাকে ধশ্ম বা সাধুত। বলে, তাহাতে সন্ষ্ 

থাক! শ্রীদের ম্লমতের বিরোধী । সংসারী লোকের যে সকল শু নীতির 

মূলতব বহু মনে করে, তংগহ শ্রীষ্টেব জীবনবৃত্তের নূলতত্বের সম্যক পার্থক্য । 
যদি আমরা সং হই, সতাবাদী হই, নম ও বিনীত হই, যদি মিথ্যা বাবহার 

পরিহার কবিয়া খন্ুতাসহকারে সংসারের কাধ্য চালাই, আমরা পৃথিবীর 
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নিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড লোক বলিয়! পরিগণিত হইতে পারি, 

কিন্তু ব্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবার জন্য এ গুলি কিছুই কাধ্যকর হইবে না। 

ঈশ্বরের পবিজ্র রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল এ পাপ ও পাপ, চবিজ্রেব এ 

দোষ ও দোঁষ পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু আমাদেব হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে 

পরিবর্তন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওষ! 

আবশ্যক | পুরাতন মন্ন্কে একেবারে বিদাষ দিতে হইবে, আমাদের 

উচ্ছ্বাস, ভাব, আত্মপ্রতায় ও চিন্তাকে সমাক্ নবভাবে পরিবস্তিত করিতে 

হইবে । আমাদের নীচ পাশবভাবরূপ পত্তনোপরি ধশ্ম স্থাপন করিতে যত 

কবিব ন।, কিন্তু আমরা সমুদায প্রাচীন ভাব বিনাশ কবিব, উহার ভিতবে 

যাহ। কিছু মন্দ, স্বার্থপর, অসৎ আছে, দূরে পরিহার করিয়! স্বগাীঘ জীবনের 

উচ্চতম বাজো প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনযনপূর্ববক 
তৎসাহাযো পৃথিবীতে সাধুতা ও পবিত্রতা মধ্যে বাস করিতে যত্ব কবিব 

না, কিন্ত স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং আমাদের শবীর পৃথিবীতে 
থাকিলেও আমাদের আত্ম! স্বর্গস্থ পিতার সহিত যোগঘুক্ত হইযা থাকিবে । 

নবজীবনেব লক্ষণ ও অবস্থ। কি? শিশু সন্তানের মত পবিত্রতা । পরিণত 

বয়স্কের অহঙ্কার, আন্মসর্বস্বতা, সহজ ও ঞজুভাবের অভাব শিশুভাবেব 

সম্পূর্ণ বিপবীত। অহস্কাব 9 অভিমান পরিহার করিধা ক্ষুত্র শিশুগণেব মত 

"আমাদিগকে সহজ, কোমল, বিনম্র ও বিশুদ্ধচিন্ত হইতে হইবে । শিশু মা 

বাপ ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, আধ আধ ন্বরে মা বাপের নাম করে, 

এবং তাহাদিগকে ভিন্ন আব কাহাকেও জানে না। আমাদের হাদয়েও 

স্বর্গস্থ পিতাকে সর্ক্বের্বা বলিয়া জানিব। শিশু পিত। মাতাকে জ্ঞানযোগে 

বা দর্শনের সাহায্যে চেনে না, কিস্ু সহজজ্ঞানে, আমাদেব হৃদয়ও তেমনি 

দ্বিজজের অবস্থা সহজজ্ঞানে স্বগীয় পিতাকে চিনিবে । দর্শন আমাদের 

নাহাধা কবে না, বিদ্যাবন্তার সাহায্যে আমাদেব প্রয়োজন নাই, কিন্ত 

আমাদেব ধশ্মের সহজ ভাব তাহাকে অন্রভব করে, যিনি আমাদিগকে 

পরিবেষ্টন করিয়। আছেন, আমাদেব উত্থান ৪ উপচবশনে যিনি আছেন, 

ধিনি আমাদিগকে আহার দিতেছেন, বক্ষা করিতেছেন, যিনি সকল প্রকারের 

পাপ ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সকল সময়ে সকল কালে তিশি 
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আমাদিগেব পিত। ও বন্ধু । শিশুসন্তানেব আব এক লক্ষণ ছলশচ্যত1 ৷ পৃথিবীৰ 

কোন প্রকাব প্রলোভন তাহাদিগেব উপবে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে 

পাবে ন!। তাহাব ছলকপটতাশুন্ হদয় পৃথিবীর ধন সম্প দেখিয়া তাহাতে 

খুপ্ধ হয ন1। মে ঘাস শুকাইযা যা ব| পদদ্বাবা দলি'ত হয, তাহাও তাহার 

নিকটে ঘাস্া, ধন সম্পদএ তাহাই । দ্বিজাম্মা বাক্তিও এইরূপ প্রলোভনেব 

অতীত। প্রলোভনে ঘখন তিনি মৃগ্ধ হন না, তখন প্রলোভন জয কব! তাহার 

পক্ষে আব একট। স্থকঠিন ব্যাপাৰ কি? নীতি এ সাধুতাঘ সন্ধষ্থ ব্যক্তিগণের 
অবস্থ। ঈদুশ নহে । আমাদের ঞ্লোভনেব সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয, প্রতিসমথে 

বিবেকেব সাহাযো উভাকে পবাজয কবিতে হঘ, কিস্ক দ্বিজাত্মাব সংগ্রাম করিতে 

হয ন।, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ম্যাথ তাহার নিকট মকলই সহজ। তিনি ঈশ্বরের 

পবিত্রতার দ্বাবা পবিবেষ্টিত, তিনি পবিভ্রতাৰ বাধু নিশ্বাস প্রশ্বামে গহণ 

কবেন, তাহাব চক্ষুদ্ধঘ ঈশ্ববেব আলোক পান কবে। মদিও সআমাদিগেব বয়॥ 

হইয়াছে, তথাপি আমাদিগেব গর্পসািমানেব প্রানাদ ভঙ্গ কবা, পাপ অপরাধের 

গুরুভাবে আমাদেব ধুপিতে অবনত হওয়।, সতের অন্বেষণে, ঈশ্ববেব অন্বেষণে 

আমাদের শিশুব 2্ায অন্ধকারে অন্বেষণ করা ভাল। প্রলোষ্ন পরাজয 
কবিবাব উপযুক্ত উদ্যম নাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থা শিশুব হ্যা বিনম- 

ভাবে স্বগগ্ক পিতাব পদতলে পডিলে, তিনি আমাদেব উপবে ককণ। বিতবণ 

কবিবেন। আমবা যেন বলিতে পাবি, ম্বর্ণে ব। প্রথিবীতে তিনি ভিন্ন 

আমাদিগেব আব কেহ নাই। শিশুগণেব মত আমাদিগের পিতার সঙ্গে 

নিষত বাস কবিধাব অভিলাষ হউক । আমাদেব মতে ঘত কেন ভিন্নতা হউক 

ন], আমব। এক পিতাব সন্তান, ইন| ধেন সর্বদ|] অন্টভব করি। যখন আমাদিগের 

বিদ্বান ৪ জ্ঞানী বলিযা অভিমান হয, তখন মত লইয। বিরোধ উপস্থিত হয, 

কিন্ধ যখন আমব। আমাদিগকে ছোট শিশু বলিয়া মনে করি, তখন আর 

বিবোপে কি প্রযোজন? সকল মান্ঠম যখন ঈশবেব সিংহাসনের চারিদিকে 

ক্ষুদ্র শিশুব আব পবিবেষ্টন করিষা দাডাইবেন, তখনই ঈশ্বব তাহাদিগের মধ্যে 

পবিত্রবাজ) বিশ্তাব কবিবেন, তিনি তাহাদিগকে আপনার সন্তান বলিয়া গ্রহণ 

করিবেন, এবং তাভাদিগকে একটি নিতা পবিবার করিয়া দিবেন। যদি 

আমাদিগেব অন্তবে বিবেক এবং ঈশ্ববেব উপরে নিভব থাকে, এবং যদি 
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আমাদিগেব বিশ্বাস থাকে, তিনি তাহার অনুতপ্ত সম্ভানগণকে গ্রহণ কবিবেনই 

করিবেন, তবে আমাদিগের নিরাশ| কেন? বিনম্র কোমল হৃদযে পবিজ্ত 

ঈশ্বরের রাজ্যে গ্রবেশের জন্য প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক 

থাকিবে না, ছুঃখ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থাকিবে না, সকলেই দ্বিজত্বের 

জন্য ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হইবেন । আস্থন, আমর। সকলে করুণাময পিতার 

নিকট হৃদঘের সম্যক পরিশুদ্ধি ও দ্বিজত্ব ভিক্ষ। করি । 

উপাসন| শেষ করিবার পূর্বে রেবারেও্ড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চয 

সমবেত উপাসকগণ তাহার সঙ্গে মিলিত হইয| ছুঃখ করিবেন যে, ঈদৃশ 
উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানেন, কেশবচন্দ্র শান্ত ও অন্থস্থ 

হইঘাছেন, অন্তথ। দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময় লইলে তীাহার। আহ্লাদিত হইতেন। 

তাহার সম্মুখে যদি তিনি (গপ্রশংসাপূর্বক ) আর কিছু অধিক বলেন, তাহ। 

হইলে তাভার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে যে তাহার উপদেশ 

শুনিতে পাইলেন, ইহাতে তিনি আহলাদিত । তিনি আশ। কবেন যে, আগামী 

সাধংকালে “লিবারপুল ইন্ট্টিটিউট হলে,” সকলে তীহার বক্তৃতা শুনিবেন। 

২৭শে ও ২৮শে জুন_লিবারপুলে “নীতি ও ধর্মনন্বদ্ধে ভারতের অবস্থান” বিষয়ে বক্তু তা 

২৭শে জুন, সোমবার সায়ংকালে, “মাউন্টপ্বীট ইন্ট্টিটিউটে” “নীতি ও ধশ্ম 

সন্গন্ধে ভারতের অবস্থান” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মেযব মেপ্তর আন্ডাবম্যান 

শ্্বক সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। শ্রোতবর্গেব সংগা। বিলক্ষণ অধিক 

হইয়াছিল। লিবারপুলেব প্রায় সমুদায় ধশ্মসমাজের লোক উপস্থিত ছিলেন। 
বন্তৃতা অতি আদরে সকলে শুনিয়াছিলেন। পর দিবস (২৮শে জুন, মঙ্গলবার ) 

এ প্রকার বিষয় একটি ক্ষুত্র সভাষ বলেন, এই সভায় ছয হইতে আট এতেব 

মধো শ্রোত। উপাস্থৃত ছিলেন। বেবারেগ্ড মি বেয়া অবতরণিকাস্চচক 

কিছু বলিলে, কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ বলিলেন, ব্রিটিষগণ বিদেশীয়গণেব শারীবিক 

পৌর্বল্যের প্রতি দয়! প্রদর্শন করেন ন।, তীহাব। বিদেশীয় কাহাকেও পাইলেই 

তাহ[কে “সিংহ” করিষ| তুলিতে ব্যন্ত হইয়া পড়েন | অনম্থর ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে ব্রাঙ্গপমাজের উৎপত্তি, ব্রাঙ্গ;খাজে পাশ্চাতা জ্ঞান সভাত। এবং 

হিন্দুগণের আপ্যাত্মিকতা এ উভষের মিলন, ইংরাজী শিক্ষ! নর নারী উভয়ে 

মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্যকতা, মছ্যপাননিবাবণেব প্রয়োজন, ব্রিটিষগণেব 
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ভারতের কল্যাণার্থ ভারতকে শাসন কবার কর্তব্যত।, ইহার বিপরীতাচরণ 

কবিলে ভারতের হস্তে ভারতের শাসনকাধ্যের ভার অর্পণ করিয়া ভারত 

পবিত্যাগ করিয়া! চলিয়! যাওয়ার অবশ্ঠসম্তাবিতা, ঈশ্বররূপাষ ভারতের 

নবনারীগণকে ব্রিটিষগণ এক দ্দিন ভাইভগিনীদৃষ্টিতে দেখিলে তবে তাহাদের 

উপর যথার্থ ম্ায়বিচার করিতে পারার সম্ভবপরত। ইত্যাদি বিষষ নব ভাবে 

উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি ব্যক্ত কবিষ| বলেন। তিনি প্রাথনাস্থচচক 

এই কয়েকটি কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন £--ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য 

করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। আমি আশ। কবি, যত দিন 
ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজ্যনন্বন্ধে যোগ আছে, তত দিন সেই খিল্ভত 

দেশসম্বন্ধে আপনাদেব ঘে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য আছে, তাহা সন্ভাবে 

ও বিবেকিত্ে সম্পন্ন কবিবেন। ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের 

সঙ্গে থাকুন ঘে, উভয় জাতিব মধ্যে একত। অবপ্থিতি কবে, উভযে পরম্পরের 

সহযোগিতে পরস্পরের সাহাধয করিতে পারে, এবং উভষ জাতিব সাংসাবিক ৪ 

নৈতিক কল্যাণ নিষ্পন্ন করিতে নমথ হ৭। 

রেবারেগড জনকেলি বক্তাকে ধন্বাদ দেওয়ার প্রশ্তাবকরণমমধে বপিলেন, 

এত বিভিন্ন মতের লোকদিগকে এক স্থানে একত্র কর বড়ই কঠিন ব্যাপার, তবু 

তিনি সাহসের সহিত বলিতেছেন, বক্তা যাহা বলিলেন, তাহাতে কাহারও বিমত 

হইতে পারে না। মকলে মিপিত হইথা ভারতের সংস্কারবিষর়ে উপস্থিত বন্ধুকে 

মাহাধা করিতে তিনি অন্ঠরোধ করিলেন, কেন না এতদপেক্ষ! গুরুতর কত্তব্য 

আর কি আছে? বেবাবেগ্ড সি উইকড প্রস্তাবের অস্টমোদন করিয়া কেশবচন্দ্রকে 

হদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন। প্রত্তাব কলধ্বনিতে স্থিরীরূত 

হইলে, কেশবচন্দ্র উহা প্রত্যুত্তবে বলিলেন, “আপনারা সকলে অন্ুগ্রহ কবিয়া 

ঘে আমার কথা শুনিলেন, এজন্য অতীব আহলাদিত হইলাম । আজ সায়ঙ্কালে 

উরংস্থক্যবদ্ধক যে সমিতি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, আমি ভরসা করি, আমি 

ইহ! কখন বিশ্বৃত হইব না।” অনন্তব সভ] ভঙ্গ হইল। 

অহ্বস্থত।--২৯শে জুন হইতে ১৪ই জুলাই, িবারপুলে ডবলিউ ডবারন্ স্কে।য়ারের গৃহে অবস্থিতি 

কেশবচন্দ্র লগ্নে ক্রমান্থষে পরিশ্রম করিষা ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 

তিনি যখন ত্রিষ্টলে ( ১১ই জুন) আগমন করেন, তখন তাহার শরীরের অবস্থা 



_ইংলগে কেশবচন্দ্রেব কাধ ২৩৭ 

ভাল নয়। এই অস্ুস্থাবস্থায় তাহাব বিশ্রাম ছিল ন? ক্রমান্বয়ে প্রকাশ বক্তৃতা 

দান, বন্ধুগণের সম্মিলনাদিতে গমন ইত্যাদি ব্যাপাবে তাহাকে বাতিবান্ত 

করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার অস্থস্থতাব বিষয় বন্ধুগণ জানিতে পারেন নাই, 

তাহ। নহে, তথাপি তাহার কথ। শুনিবাব জন্য বাগ্রতাবশতঃ সে বিষয়ে তাহার 

কিছুই মন দিতে পারেন নাই । বন্ধুগণ আসিয়া যখন কেশবচন্ত্রকে কিছু 

বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তখন তিনি “না” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে 

পারিতেন না । ইংলগ্ডেব এক জন বন্ধু এই জন্যই কৌতুক করিয়৷ বলিয়া- 
ছিলেন, কেশবচন্জু ইংরাজী ভাষ| বিলক্ষণ শিখিয়াছেন, কেবল একটী কথা 

শিখেন নাই, সে কথাটী “না । ক্রমে কেশবচন্দ্রের পক্ষে পরিশ্রম একান্ত 

ভারবহ হইয়া উঠ্িয়াছিল, আর তাহার খরীর যে কাধ্যক্ষম হিল না, তাহা 

তাহার লিবারপুলের শেষ বক্তৃতায় আমর! সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। 

তিনি কোন কালে শারীরিক দৌর্বলা প্রকাশ করিয়|। কিছু বলিবার লোক 

ছিলেন ন।, অথচ তাহাকে উহ। স্পঞ্ট করিষ| বক্তৃতার আরন্তে বলিতে হইয়াছে। 

ঈদূশ শরীরের অবস্থ। লইরা দীর্ঘকাল বক্তৃতা করা আর শরীর কেন সহ করিতে 

পাবিবে? একেবারে তাহার শরীর অবণন্ন হইয়। পড়িল, মাথা! ঘোরা রোগ 

তাহাকে শধ্যাশায়ী করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একান্ত ব্যন্ত হইয়। পড়িলেন। 

লিবারপুলে আইগবর্থস্থ ডবলিউ ঙরবান্ স্কোয়ারের গৃহে অতি যত্ব সহকারে 

সকলে তাহার শুশ্রষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহিলাগণ এ সম্যে যাদৃশ যত্রের সহিত 

তাহার শুশষা করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহ। কোন দিন বিস্বৃত হইতে পাবেন 

নাই, তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণও কোনদিন বিস্ৃত হইতে পারিবেন না 

সেবানিরতা মহিলাগণ কি জানি বা কেশবচন্দ্রের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, এই 

আশঙ্কায় সর্বদ। অশ্রব্ণ করিতেন । রাজ। রামমোহন ইংলগ্ডে আপিয়া আর 

দেশে ফিরিলেন না, এ কথা মকলেরই মনে জাগরূক ছিল, স্থৃতবাং সকলের মনে 

ঈদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ইহা! আর বিচিত্র কি? সংবাদপত্রে অস্থস্থতার 

সংবাদ উঠিল, ক্রমে এ সংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পঁহুছিল ! কেশবচন্দ্রের 

পরিবার ও বন্ধুবর্গ একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল 

উঠিল, যাইবার বেলা যে আশঙ্কা পরীবারবর্গেব মনে স্থান পাইয়াছিল, এখন 

তাহ। নবীভূত হইল। কেশবচন্দ্রের দাতা একান্ত অধীর হুইয়! পড়িলেন, 

৯৩ 
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তিনি উন্মাদিনীপ্রায় হইয়। একেবারে অন্তঃপুর হইতে বাহিব হইয়া বহির্ববাটীব 

প্রাঙ্গণদ্বাবে আপিয়া পন্ডিলেন। মকলের আহার বিহার হান্ট প্রমোদ একেবাবে 

বন্ধ হইল, চারিদিক শন্তবোধ হইতে লাগিল । ব্যস্ত সমস্ত হইয| লগ্ুনস্থ 
বন্ধুবর “ব্রিটিফ আগু ফরেণ ইউশিটেরিযান এসোসিমেশনেব' সম্পাদক রেবারেও্ড 

মেস্তর স্পিযা্ সাহেবেব নিকটে টেলিগ্রাম কর| হইল । টেলিগ্রামেব 

প্রতাত্তর মকলে উৎ্কগ্ঠাৰ সহিত প্রতীক্ষ। কবিতে লাগিলেন । দুঃখ শোকেব 

দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল । বন্ধুবব মেস্তব ম্পিষাস টেলিগাম প্রাপ্িমাত্র 

উহ্হার উত্তব দিলেন। এই প্রত্যুন্তনে সকলেব মন কথপ্চি২ স্স্থিব হইল, 

মেস্তর ম্পিয়াসপেব প্রতি বন্ধু ও পবীবাববগেব রুতজ্ঞতাব পবিসীমী বভিণ 

না। উহাব। সকলে কেশবচান্দ্রেব সাক ক্তস্ততাব সংবাদেব জন্ঠ প্রতীক্ষ। 

কবিষ। বহিলেন। 

এক পক্ষেব অধিক কেশবচন্দ্র শধাশাদী। চিকিহপকগণ তাভাকে সম্প্ণ 

বিশ্রাম কবিবাব আদেশ করিলেন, স্ততবাং যে সকল স্থানে গিধ! মে যে দিনে 

কাধা কবিবাব কথা ছিল, তাহা বন্ধ কবিষ| দেওঘ| হইল । ২৯শে জুন 

হইতে ১৫ই জলাই পধান্ত লীড, ওযেকফিল্ড। বোন্টন, বিউবি, গ্র্যামগো, 

এডেনবরা, নিউকাসল, ইয়র্ক, এই সকল স্থানে যাউবাব সময নিদিষ্ট হইযাচিল। 

এত দূব কথ ছিল যে, ১৬ই জলাই লিবাবপুল হইতে আমেবিকাষ যাত্র। কব। 

হইবে। এক অস্গুস্থতাষ আমেবিকাগমনেব প্রস্তাব পযান্ত প্রত্তাবশাত্রে 

পম্যবসন্ন হইল | কেশবচন্দ্র এপ অন্থুস্থ হইলেন কেন, পর সময়ে তীহাব 

বন্ধগণের মণ্ধো ইভ। লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয। এ বিতর্ক উপস্থিত হইবার 

কারণ এই যে, এক জন বন্ধ পত্রিকাধ লেখেন, কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী । 

এই নিবামিষভোজনজনিত দৌর্বলা হইতে ইত্লপ্ডে তাহাকে গুকতব গীড়ায 

আক্রান্ত হইয। শয্যাশামী হইতে হইয়াছিল । এই প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া কেশবচন্জর 

নিতান্ত দুঃখিত হন। তীহাব এক জন বন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলগ্ডে আমি 

কি জন্য পীডিত হইয়াছিলাম, ইহাব মুলকাবণ ন। জানিঘা, পত্রিকা ঈদৃশ 

আন্দোলন নিবামিষভোজনেব পক্ষে নিতান্ত ক্তিকব হইবে। ইংলণ্ডে 

নিরামিষভোজন পবিত্যাগ না কবাতে তাহাকে প্রতিদিন প্রায় অদ্ধাশনে 

থাকিতে হইত, অনেক সমধে ক্ষধার জন্য নিদ্রাগম হইত ন|, যখন ক্ষুধা 



ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রেব কায্য ৭৩৯ 

একান্ত কাতর হইতেন, আব কিছুতেই নিদ্রা আসিত না, তথন সঙ্গী ভাই 

প্রসন্নকুমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ঘরে অন্বেষণ করিয়। এক আধ খণ্ড 

কটী পাইলে তখনই সেই গভীব রজনীতে তাহাকে আহার কবিতে দিতেন, 

সেই রুটীথণ্ড খাইযা কথঞ্চিৎ নিদ্রা যাইতেন। অসাধারণ পরিঅমেব সঙ্গে সঙ্গে 

ঈদুশ ভোজনের অল্পতা শবীর বহন করিতে পারিবে কেন? এস্থলে এ কথা 
বল। উচিত যে, কেশবচন্দেব শাহারে ক্রটি ইংলগুস্থ বন্ধুগণেব হৃদয়হীনতা 

হইতে উপস্থিত হঘ নাই, তাহাদের জ্ঞানেব অভাব হইতে উপস্থিত হইযাছিল। 

ইংলগুবাসিগণ অতি অল্প পরিমাণ অন্ন আহার করিয়া থাকেন । কি পরিমাণ 

অন্ন ও উপকরণ তাহার শবীরধারণের পক্ষে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তাহাদিগে 

কোন অভিজ্ঞত। ছিল ন।, মাংসের পবিমাণাপেক্ষ। নিরামিষেব পরিমাণ অধিক 

প্রয়োজন । ধাহারা মাংসভোজী, তাহার] অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহাব কবিষা 

থাকেন । তাহাব। নিরামিষভোজীকে কিঞ্চিৎ অধিক পবিমাণ অন্নাি দিযাই 

মনে করেন, উহ! অতিখিব পক্ষে পধ্যাপ্ধ। এইরূপ ক্রমিক আহাবের অল্পতা, 

পবিশ্রমেব আধিকা, নিদ্রার ব্যাথাত, এই সকল কারণ একঠিত হইষ1 তাহাকে 

এখাশাধী কবিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডববান্ ক্কোঘাবের 

গৃহে ১১ই জুলাই পধ্যন্ত অবস্থিতি কবিলেন। তদনস্তব লগুনে প্রত্যাবর্তন 

কবিলেন, কিন্ত তাহাব শরীব আব পূর্বকাব স্বাস্থ লাভ কবিতে সমথ হইল 

নন হ্ঙবাং তাহাকে পবিশ্রমেব কিঞ্চিৎ লাঘব কবিতে হইল । 

'বর্গবাদগণের সভ।'-স্থাপনের অভিপ্রাষে মহত সভায় বক্তৃতা 

২০শে জুলাই, বুধবাব, গ্রেট কুইন দ্ট্রাটে, ফীমেসন্স হলে, অপবাই ৭্টাব সময়, 

লগ্ডনে একটী ব্রাঙ্গবাদিগণেব জন্য সশাস্থাপনেব অভিপ্রাযে সভা হথ। 

উইলিধম সাষেন স্বোযাব সভাপর্তিব আসন গ্রহণ কবেন। এ সভা এই 

শিদ্দীবণগুলি নিবদ্ধ হয ,- “এই সভাব মত এই যে, ধম্মসঙ্ঘন্ধে মতভেদসত্বে« 

(১) ধশ্মেব সতানিসন্ধান, (২) উপাসনাশীলতাবর্ধন, (৩) জীবনে নীতিব 

উন্নতিগাপন দ্বাৰা আধ্যাত্মিক জীবনে পরিন্্ত। অজ্ঞন এ বিস্তাব জন্য যতু 
কবিবাব পিমিন্ত একটী সভা স্থাপন করিয়া লোকদিগকে একত্র মিলিত কব। 
আকাঙ্ক্ষণীয়।” “এই সভাব মতে ইহা মাকাজ্ষণীয যে, এই সভ। অগোৌণে 
ভাবতবর্ধ, আমেবিকা, জাম্মাণি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে ঈদৃশ যে লকল 
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সভ! আছে, তাহাদের সঙ্গে পত্রাপত্র কবেন, এবং ইহাব সহাম্মভৃতি ওসহযোগিত 

তাহাদিগকে অবগত কবেন।” কেশবচন্দ্রকে যে নিপ্ারণটি ( খ্যটা ) উপস্থিত 

কবিতে দেওয়া হইযাছিল, তছুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই £-- 

সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোন দিগেব মধো আপ্যাত্মিক বক্তৃতা ও যোগস্কাপন 

তিনি চির দিন একান্ত প্রযোজন বলিয| অন্ভব কবিয়। থাকেন। এ কিছু 

আশ্চম্া নয যে, বাজ্যসম্পর্কে সমাজসম্পরে লোকদিগেব মণো প্রভেদ ভিন্নতা 

থাকিবে, কিন্তু ধশ্মেব নামে ঈশ্ববেব নামে নবনাবী বিবোধ কবিকে, ইহা নিতান্ত 

দুঃখকব। সমগ্র মানবঙ্গাতিকে এক স্থাত্রে বদ্ধ কবিয়া ঈশ্ববেব সঙ্গে তাহাদিগকে 
বান্ধিবে, ধশ্মেব ইহাই উদ্দেশ্য । যদি আমন! দেখিতে পাই ষে, মানবগণমধো 

শান্তি ও শুভকামন। বদ্ধন না কবিষ।, পশ্মের নামে পবস্পবেৰ প্রতি কেবল ভিংসা 

দে পপ্রদর্শনেব চেষ্টা হইতেছে, তখন আমাদের ইহাব প্রতিবাদ কবা কর্তবা, 

এবং ইহা বলা সমুচিত থে. পম্ম আপনার পক্ষা্রষ্র ভইমাছেন। তিনি স্বদেশে 

দেখিয়াছেন, বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদাঘ পবম্পবকে কেমন ঘ্বণা কবেন, মুসলমানেবা। 

খীষ্টানগণেব প্রতি শক্রজ্ঞানে তীহাদিগেব প্রতি কেমন বিদ্বেষ কবেন, কিন্তু 

তদপেক্ষা আব কষ্টকব এই যে, খ্বাঙ্টানগণ হিন্্রগণেব প্রতি ক্রমান্বঘে বিদ্বেষ- 

ভাব পোষণ কবিষা থাকেন। ঈশা মেমন ঈশ্বব ও মাণবেব প্রতি প্রীতি সবলে 
প্রচাব করিযাছেন এমন কেহ কেন নাই, অথচ তাহাব অন্তযাধিগণ যদি বলেন, 

হিন্দুগণ ভরষ্ট, তাহাদেব সঙ্থন্ধে পবিজ্রাণের কে'ন আশা নাই, তাহাদেব মনোমধ্যে 

বিন্দুমাজও সতোব সংশ্বব নাই, তাহা হইলে উহা কত ছঃখকব। মতে 

সঙ্কুচিত ভাব হইতে জদযেপ সঙ্কঈচিত ভাব উপস্থিত ভয। আপনাদের 

সম্প্রদায় িন্ন অপব সম্প্রদাযে সতা নাই, এই জ্ঞানে মান্ধষ অপর 

সম্প্রদাযেব লোককে স্ব! কবিযা থাকে, সাম্প্রদাযিক কক্ষভাব হৃদয়ে 

পোষণ কবে। ধন্ম মূলতঃ সার্বভৌমিক। ঈশব যদি আমাদের সকলের 

পিত। ভন, তাহ হইলে সভা আমাদেব সকলেবই সম্পত্তি । ধর্মেব বিবিধ 

দিকৃ। প্রত্যেক বাত্তি, প্ররতাক জাতি উহাব এক এক দিগ্ মাত্র গ্রহণ করিয। 

থাকেন, প্রদর্ণন কবিঘ! খাকেন। এই জন্য সকল দেশে নকল সময়ে সমগ্র 

ধশ্মভীবন দেখিতে পাও! যাধ না, কেবল আংশিক পন্মজীবন দেখিতে পাওয়। 

যায। হিন্দুগণ পশ্মেব এব, দিক্, শ্রীষ্টানগণ অগ্য দিক, প্রথম খতান্দীর 



ইহলগ্ডে কেশবচন্দেব কাধ্য ৭৪১ 

লোকের। এক দিক্, বর্তমান সমযেব সুসভা লোকের। অন্য দিক প্রদর্শন কবিষ। 

থাকেন। যদি সমগ্র ধর্দজীবন গ্রহণ কবিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে 

কোন জাতি বা ঈশ্বরেব পবীবাবেব কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পাব। যাষ 

না। সমুদায জাতি, সমূদায় ধন্মশাস্্, সকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ 

ন! করিলে, ঈশ্ববেতে যে সার্কভৌমিক ধর্ম অবস্থান করিতেছে, তথপ্রতি 

আমবা যথোচিত সন্মান প্রদর্শন কবিতে পারি না। ঈশ্বব এ মানবের প্রতি 

যথার্থ ভাব পোষণেব জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানবগণের 

পম্মজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তত্প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে 

হইবে। গ্রীষ্টানগণের হিন্দুগণের প্রতি, হিন্দুগণের শ্রীষ্টানগণের প্রতি দ্বণা 

কবিবাব কোন অপ্দিকাব নাই। পূর্ণ সতোব জন্য, ভ্রাতৃপ্রেমেব জন্য তাহাপিগেব 

পবম্পবকে আলিঙ্গন কবা সমূচিত। যে সভা! সংস্থাপিত হইতে চলিল, 

এই সভাতে উহাব পর্বাভাস আছে দেখিযা তিনি অত্যন্ত আহলাদিত | 

তাভাব মনে হয যে, বহু শতাব্দীব পাম্প্রদায়িক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক 

অত্যাচাবেৰ পব এ সম্যে ধর্শেব উদাবভাবেব দিকে লোকেব চক্ষু উন্মীলিত 

হইতেছে । ক্রমে লোকেব| বুঝিতে আবন্ত করিযাছে যে, ঈশ্বব ৭ প্ররুতিব 

পুতি মথার্থ ভাব পোষণ কবিতে গেলে, সাম্প্রদায়িকতা পবিহাব, অধ্যাস্ম 

মভাচাবেব প্রতিবাদ এবং শান্তি 9 স্বাদীনতাকে আলিঙ্গন কবা প্রযোছন। 

এই নিদ্ধীবণেব উদ্দেশ্টা এই মে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জাম্মাণি, ফ্রান্স এবং 

অন্যান্য স্তানে দে সকল ধাম্মিক লোক আছেন, তাহাদিগকে এক ঈশ্ববে 

প্াততবন্ধনে বন্ধ কবা হয, সকলেব পিতা ঈশ্ববকে পূজ। কব! হয়, ভালবাসা 

হম। সময আসিয়াছে, যে সমযে সকল গ্াতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত 

হইবে, মতভেদেব বিরোধমধোও সকলে এক হইবে । মানবজাতি মধ্যে 

এতে এঁকামত-সংস্থাপন অসম্ভব । ধাহারাই তাদূশ এঁকামত-স্থাপনে যত্ত 

কবিযাছেন, তাভাবাই অক্ুতকাধ্য হইয়াছেন । প্রতিজনের স্বাধীনতা, প্রতি- 

জনেব অধিকার সম্মানিত এ স্বীকত ভউক. এবং মতেব ভিন্নতা স্বীকাব 

কবিষাও আমবা ইহ! স্বীকাব কবি যে, একক্র কাধা কবিবাব জন্য এমন একটী 

পাধারণভমি নির্বাচন কর! সম্ভব, যে ভূমিতে আমবা ভাই বলিয়া পরস্পরকে 

সহাভৃতি দান করিতে পাবি। তিনি আশা কবেন, এ সভা আব একটা 
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ভ্রান্তি হইতে সর্বদা আপনাকে বক্ষা করিবেন। ষে সকল সম্প্রদায় আছে, 

তত্প্ররতি থেন গহ্বিত ভাব পোষণ কর| ন| হয। ধাহারা আমাদের অগ্রগামী, 

ধাহাব। আমাদের জন্য অপ্যাত্ম সম্পৎ রাখিয়া গিধাছেন, তাহাদেব চরণতলে 

আমাদের বাস করা সমুচিত। হিন্দু, শ্বীগান, বৌদ্ধ, চাইনিজ, গীক এবং বোমাণ 

ধাারাই মানবজাতিব উন্নতিপাপন কবিবাছেন, তাহারাই আমাদেব চির- 

ক্তজ্ঞতাভাজন | যে স্ভ। গঠিত হইতেছে, এ সভাষ তাভাদিগেন পণ স্বীকার 
কব। সমুচিত। এই সভ| গঠনের লন্য ধাশাবা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সঙ্গে 

আমাদের সাহায্য করিধাছেন, আজ আমবা তাহাদের চবণতলে উপবেশন কবিষ। 

বন্ধু ও ভাই বলিঘ। স্বীকাব কলিতেছি, তাহাদিগকে আমাদের কুতজ্ঞত। 
উপহাব দিতেছি । পংশান্তত্রমে তাহাদিগেব হইতে আমবা আলোক লাঙ 

করিয়াছি বলিধাই, ব্রঙ্গবাদী ভ্রাতৃমগ্ডলী নামে পৃখিবীব নিকটে পরিচিত হইতে 

অগ্রসর । ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ঠিন্ন সমযেব লোক হইলে « আমব। তাহাদিগেব 

অসম্মান করিতে পাবি না, আমবা অতসঙ্কাব অভিমানে স্ফীত হইযা এ কথ। 

বলিতে পারি না, আমব। শ্রীঈশাস্ব, হিন্দুশান্ম অথবা কন্ফিউনসকুত শাগ্জের 

নিকটে কোন বিষয়ে ণী নহি । ধাহাবা আমাদেব অগ্রবন্তী, মে সকল মণ্ডলী 

বর্তমানে বিছ্যমান, সকলের প্রতিই আমাদের বিনীত ভাব থাকিবে । এদি 

এ সভার প্রতি অপবে দ্বণ। করেন, এ সভ। যেন তদ্ধিষষে তাহাদের প্রতি খুন 

না কবেন। প্রেম, শুভাকাজ্া ও শান্তি আমাদের লক্ষ্য। সাম্প্রদাথিক। 

সঘ্বণ। নির্বাণ কবা আমাদের উদ্দেশ্টা, তিংসা দ্বেষ উদ্দীপন কবা উদ্দেশ্য নহে । 

আমবা শান্তিব সংবাদ বহন কবিব, মকল সম্প্রদাঘুক ভালবাদিব। হিন্দু 

শ্রীষ্টান সকলকে প্রাতৃদৃষ্টিতে দেখিব, তাহাদের গ্রন্থ ও যাজকগণকে সম্মান 

করিব, এবং ধাহার। মনে করেন, আমাদের পক্ষে পবিরাণের কোন সম্ভাবনা 

নাই, আমবা তীাহাদিগকেও ভ্রাতৃপ্রীতি দেখাইন। তিনি আশা করেন যে, 

এ সভার কোন সভা কোন সম্প্রদাষেব প্রতি সাম্প্রদাধিক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন 

কবিবেন ন।। ইংলগ্ডে প্রা তিন শত ভিন্ন হিন্ন খ্রীষ্টসম্প্রদাধ আছে, সে 

সমুদায়কে এক কবিরাব জন্য যত্বু হউক । এই সকল সম্প্রদাম কেন পরম্পবেব 

উপাসনালষে পবম্পর মিলিত হইবেন না? কেন পবম্পবের সঙ্গে এক হইবার 

জন্য যত্বু কবিবেন না? তিনি একটি বিষয়ে বড আশ্চয্যান্থিত হইয়াছেন যে, 
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অন্রত্য শ্বীঃানদিগের ধন্মজীবনে ভক্তি ও অন্তরগজ্নিত উদ্যম নাই । ভক্তি 

অনুবাগ জন্য উদ্যম ভারতীয় জীবনে লঙ্ষিত হয। ভাবত আধ্যাপ্ভিকতা- 

সম্পন্ন, ইতলগ্ড জড়ভাবাপন্ন। ইংলগ এবং ভাবত উভযে মিলিত হইলে, 

উতষে উভষেব যাহা ভাল তাহ! গ্রহণ করিয|, পন্মজীবনেব একা সম্পাদন 

করিতে পারেন । এজন্য ইংলগু, আমেবিক।, জাম্মাণি, ফান্ন ব1 অন্ত যে কোন 

দেশে ধম্মেব নব ভাব উপস্থিত, তাহাদিগের সঙ্গে তাহাব স্বদেশীষগণ মিশিত 

হইয। কাষ্য কবিতে প্রস্তৃত। সকল পুথিবী তাহাদিগকে সহশিষ্য বলিযা 

গুভণ কঞ্ণন, ধাহাদেব যাহ। ভাল আছে, তাহাদিগকে অর্পণ ক্ন। ঈশ্ববেব 

পিতৃত্র ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই দুইটি ম্লতত্বেব মধ্য সমগ্র ধশ্ম নিবি, 

ইহ। তিনি চিবদিন বিশ্বাস করিযা আসিয়াছেন; তিনি যত দিন পাচিঘ। 

থাকেন, ইহা তিনি প্রচাৰ কবিবেন। কবে সে দিন আপিবে, থে দিন 

গখুধায় পৃথিবীব লোক ঈশ্ববেব পিতৃত্র এবং মানবের শ্রাতৃত্ব স্বীকার করিষ। 

এক পবীবাৰ হইবে। পবিশেষে তিনি উপরি লিখিত দ্িভীঘ শিদ্ধাবণটি 

সা উপস্থিত কবিলেন। 

“ভারতবমের নারীগণ। সম্বঙো বন্ত ত। 

১ল। আগ, মোমবাব, লগুন কুঘিট স্তীটে, আফিটেক্চবাল গ্যালাবিতে 

"িক্টোবধ! ডিম্কশন সোপাইটাব” মাপিক অধিবেশন হয। কেশবচক্জ 

»ভাপতিব , আসন গভণ কবেন। “নাবীগণ--তীাভাদিগকে মেকপ মনে কব 

হয, এবং ভীহাব। যেপ” এ বিষষে মিস্ পথালিংটন্ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেশ। 

এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেশবচন্জ্র স্বদেশী নাবীগণেব মঙ্গল- 

পাধনে যে যত্ব কবিষাছেন, খিস্ ফেথফুল সভায় তাহ! স্মবণ কবাইয! দিলেন, 

এব সভার পক্ষ হইতে বলিলেন থে, কেশবচন্দ ্বদেশীগ গাবীগণেব অবস্থী- 

সম্গন্ধে বলিবেন বলিষ। যে অঙ্গীকার কবিযাছেশ, ভাহ। শুনিবান জন্য সভা 

বাগ্র হইযা 'প্রতীক্ষ। করিতেছেন, এবং কি প্রণালীতে দেশীয। মহিলাগণেব 

নৈতিক উন্নতিসাপন হইতে পাবে, তৎসম্ন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ কবিবেন, 

তাহ। তাভাদিগেব নিকটে অতীব মুল্যবান বলিষ। গৃহীত'হইবে । সভাপতি 

কেশবচন্দ্র সাদবে গৃহীত হইযা যাহ। বলেন, তাহাব সাব এই প্রকারে সংগৃহীত 

হইতে পারে £--এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চম্যু মনে হইবে যে, একজন 
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হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাহার 

দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি 
এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে 

এমন মকণ বিষষ আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দ| অনেকট| ঠিক । প্রাচীন- 
কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় 

ছিল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুকষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে 

পারদৃশ্বা ছিলেন, ম্বামী সহকারে ধন্মালোচন। করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। 

হইতেন, এবং নিজেব স্বাশী শিঙ্গে মনোনীত করিতেন । কিন্তু এখন আব 

গে দিন নাই । সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এত দূর স্বাধীনত। সশ্তোগ 
করিতেন যে, এ দ্রেশেব পভ্যতাও তত দূৰ অগ্রপর হইতে পারে না । এখন 

জাতিভেদ ও পৌন্তলিকত! ভাবতলমাজের নিতান্ত ছুরবস্থ। উপস্থিত করিয়াছে। 

ভারতনরনারীব এত দূব পতিতাবস্থ। উপস্থিত যে, তাহাদিগকে দেখিয়। বন্তমান 
ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতেব ভাব দেখিতে পাওঘ। যার না। এখন এরূপ 

দুরবস্থা যে, এক জন ব্রাঙ্গণ সত্তরটা নারীব পাণিগ্রহণ করেন, ঝুলীন পিতা 

থাতা না দেখিযা আপনার পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন না। আর 

একটি অনিষ্টকর কুবীতি এই যে, এক জন অশীতি বধের বৃদ্ধ একটী পঞ্চমবধীয়! 

কন্যাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনবায় বিবাহ করিতে পারেন না, 

একবার বিধবা হইলে চিরদিন বিধধা থাকিতে হয়। কেবল বিবাহ হয় ন।, 

তাহা নহে, বিবিধ প্রকারের রুচ্ছ_সাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হ্য। 

বিধবাগণকে তীহাদিগের ইচ্ছার বিবোধে ঈদৃশ ভাবে জীবনাতিপাত করিতে 

বাধ্য কর| অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবাহ প্রথা বিদুরিত হইয়। 

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্তক। যদি সম্ভবপর হয়, 
একাধিক বিবাহ, বহু বিবাহ রাজবিধির দ্বারা নিবারণ করা সমুচিত। অন্যান্য 

যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে, তাহ। চরিত্র প্রভাবে, গ্রস্থপ্রচারাদি উপায়ে 

অপনীত করা যাইতে পারে । এ সম্দায় দোষের মুল বিদ্যালোকের অভাব । 

যদি ভাবতের নারীগণ উপযুক্ত বিগ্াযালোক লাভ করেন, তাহারা নিজেই 

এই সকল সদোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সনথ হইবেন । বিধবা হইয়া 

রুচ্ছ সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক-লাভে বঞ্চিত থাকা, এ সমুদায়ই 

| 
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তাহারা ভগবদিচ্ছ। মনে করেন, ক্ুতরাং বিদ্ালোকে তাহাদিগকে উন্নত কব। 
একান্ত প্রয়োজন। নাবীগণের চিত্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদুবিত কবিতে 
পারিলে, কুমংস্কারাদি পতঙ্গে উৎপাটিত হইবে, সতা পবিত্রত। শাপ্তির প্রবাহ 
প্রবিষ্ট হইবাব জন্য শহশ দ্বার উদঘাটিত হইবে । যদি কেহ এ কথ! কহেন যে, 
ভিশুশাপ্মই নাবীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন কবিঘাছে, তাহাদিগের ইহা জান। 

উচিত যে, হিন্দুশাশ্ম পত্তীগণকে ধন, বন্ধ, প্রেম, আদ্ধ। ও অমুতময বাকা দ্বারা, 
পন্চ্ট বাখিবার ব্যবস্থ। কবিযষাছেন। পতি কেবল পত্বীকে ভাপবাসিবেন ন।, 

তাহাকে শ্রদ্ধা কবিবেশ, একপ ব্যবস্থাইতো৷ সর্দত্র পুরুষেব নারীব প্রতি 
বাবহাবের উপযুক্ত। কেহ বলেন ঘে, বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়াব পক্ষে 
প্রাচীন বাবস্থাপকগশণেব কোন যত্ব ছিল ন।! এ কথা সতা নহে, হিন্নশাঙ্শে 

পাবস্থাশিত আছে, “পিত। কন্যাকে সে পর্যান্ত বিবাহ দ্রিবেন না, থে পধান্ত ন। 
মে পতিন মধ্যাদ!, পতিস্বেো। ৪ ধন্মশামন লোঝে।” এ সকল শাশ্ববাক্য 

পেখাইয| দেখ, হিন্দুনমাজেব এখন পতিতাবস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, 
এাবতেব সর্বত্র নাবীগণ অন্তঃপুববদ্ধ। বর্দদেশ ছা পাঞ্জাব, বঙ্গে ও মান্দ্রাজে 

নাবীগণ আনেক পরিমাণে ম্বাবীনত। সন্তোগ কবিয়। থাকেন । যদিও ভারতের 
শাবান: গসঙ্গন্ধে অনেকগুলি বিষয়ে ছুঃখ কবিবাব আছে, কিন্ধ তাহাব সঙ্গে 
পূর্ধবালের কতকগুলি শাপ বিষয়ও সংযুক্ত আছে । পতির প্রতি আন্তরক্তি, 
ণ্জ।শীলতা) 2কোমপ ব্যবহার, স্বাভাবিক শ্রশান্ত ভাব, স্বামীল হিতসাধনে 

এপা[প্ঠিকতা, এ সকল গুণ এখনও হিন্দুনাবীগণেব মধ্যে বি্যমান। সে দেশের 
নাবীগণের চবিত্র সংস্কৃত করিতে গেলে, তাহাদেব মধো যে সকল উত্রুষ্ট 

ঢপাদান আছে, ততপ্রতি উপেক্ষ। কবিলে চলিবে ন|। ইংলগ্ডের সভাতাব প্রতি 

তাহার আাদব ও সম্্ম আছে, কিন্ত এ দেশেব আচাব বাবহাব ভাবতে প্রচলন 
কাবধ। দেশীফগণকে নীচ কবিযা ফেলা কথন সমুচিত নয। কোন এক 
শখাজেব উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীঘ ভাবে ভিতর 
ইহাতে হঘ। সে দেশের নাবীগথেন যে কল নদ্গুণ আছে, তাহাদেব সংস্কার 
তছুপরি স্থাপিত কবিতে হইনে | অনেকে বলেন, ইংগ্ডেব নারীগণেব 
খধিকাব লইয়। বিরোধ কর! উচিত নঘ। উহা! লইয়। বিরোধ করিবার 
প্রযোজন কি? যদি নারীগণ মনে কবেন, তাহাদেবু কোন কোন কাজ কবা 

৯ 
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উচিত, পুরুষেরা কেন তাহাতে বাধা দিবেন? যখন পুরুষেরা, তাহাদের 

স্বাধীন কাধ্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন, ইহা চান না, তখন পুরুষেরও নারীগণেব 

সম্বন্ধে সেরূপ কবা উচিত ন্ | পুরুষ শ্রেষ্ট, কি নারী শ্রেঈ, এ বিতর্কের ছুই 

দিকেই বলিবাব আছে । এ বিরোধ এই বলিষা মিটান যাইতে পাবে, কোন 

কোন বিষঘে পুরুষগণ, কোন কোন বিষষে নাবীগণ শ্রে্ট। যাহ| কিছু 

পুকষোচিত, ওভন্বী, পুকষেব। তাহাতে চিব দিনই শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু 

স্বকোমল সন্সে5, তাহাতে পুকষগণ নারীগণকে কোন দিন পরাজয কৰিতে 

পাবিবেন না। পুকষ এ নারী এ ছুইযেব গুণগুলি একত্র মিলিত হইলে, তবে 

উত্কষ উপস্থিত হয । কেভ কেহ খলেন থে, পুকষগণ বিশেষ্য এবং নারীগণ 

বিশেষণমাঞ্জ, কিন্ত তিনি অন্য প্রকার মনে কবেন। পুকুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্গ 

সত্য, কিন্তু কম্মকারক, নাবীৰ্প সকম্মক ক্রিষা দ্বারা অন্তশাসিত (ব্যাঞ্চ)। 

কাধ্যতঃ সমুদায পৃথিবীতে নারীগণ পুরুষগণকে শাসন করেন । অনেকে মুখে 

অস্বীকার করিতে পারেন, প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষ 
কি? ভারতবর্ষে এক শত স্বামীব মধ্যে নবনবতি জন এ্ীকত্ুক শাপিত। 

ইংলগ্ডে এবং তাবৎ সভ্য ও সংস্কৃত দেশেও কি ভাহাই নয়? শেশব হইতে 

পরিণত বধসপয্যস্থ মা, ভগ্নী, পত্বী, এবং সাধারণতঃ সমুদাখ মহিলার প্রভাব 

সকলেই অন্গভব করেন ও বহু মনে কবেন।  পুরুষগণেব উপবে তাহাদেৰ 

স্রকোমল সন্গেহ মধুব প্ররুতির প্রভাব অনিবাধা। মদি নাবীগণ আমাদিগকে 
শাসন কবিবেনই, তবে কি সকল বিষযেই আমাদিগকে শাসন কবিবেন? না| 

যে বিষে পুরুষগণ শ্রেষ্ট, সে বিষয়ে তাহাদেব কথ। শোনা হউক, যে বিষধে 

নারীগণ শ্রেষ্ট, সে বিষে তাহাদেব কথা শোন| হউক । পুকষ ও নারী এ 

উভধ জাতির সামঞ্জন্তে সমাজের কল্যাণ। এ জন্য কি ইংলগ্ডে, কি ভারতে, 

এ দুই জাতিব হিত এ দুই জাতি একত্র মিলিত হইয়। পধ্যালোচন1 করিবেন, 

এবং ছুইযে মিলিত হইয। দ্রেশহিতকর কাধ্োব অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের 

উপকারের জন্য তিনি অনেক স্থানে পুকষগণের সভা বলিযাছেন, আজ 

নারীগণেব সভায় তাহাকে যে বলিতে দে৪ঘ। হইল, ইহাতে তিনি আপনাকে 

সম্মানিত মনে কবিতেছেন। ইংবেজ মহিলাগণ- ইংরেজ ভগিনীগণ--হিন্দু- 

নাবীগণেব যথালাবা উন্নতিপাধনে মত্ববতী হউন। মিস্ কার্পেন্টাৰ তৎকল্পে 
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যাহ। করিয়াছেন, অনেকেইতো! তদ্দিষয়ে ভাহার অন্রসবণ কবি পাবেন। 

এখন সে দেশে গিয়া সুশিক্ষিত ইতংবেজ মহিলাগণ শিক্ষা ও দগ্রান্তু দ্বাবা 

ভারতবর্ষের ভগিনীগণের কল্যাণ সাধন কবিতে পাবেন। ত্াভাব! কিকপ 

শিক্ষা দ্িবন? অসাম্প্রদায়িক, উদার, খাটি এবং কায্যোপধোগী। সেইরূপ 

শিক্ষ।, যেরূপ শিক্ষাতে তাহারা উন্নত মাতা, ভগ্রী, কন্ঠ! হইতে পাবেন । তিনি 

ডাবতেব ছুটী একটা ব। পঞ্চাশংটা নাবীর পক্ষ হইঘ। এ কথা বলিতেছেন না, 

কিন্থ কোটী কোটী নাবীব পক্ষ হইয়া বলিতেছেন । তীহাদেব অশ্রপাত কি 

ইৎবেজ ভগিনীগণের হৃদ সংস্পর্শ করিবে ন।? উহ কি লৌহদ্বাব৷ গঠিত? 

সমুদ্র, পর্বত, বিবিধ বিদ্ববাধ। অতিক্রম করিধা, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না কবিঘা, 

ভারতবন্বেব নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসময়ে বিবাহ এবং অজ্ঞানতা হইতে 

বিমুন্ত কবিবার গন্য সে দেশে গমন অতি মহত উদ্দে্টা, সন্দেহ কি? গবণমেপ্ট 

বিপিপ্রণধন দ্বাবা, দেশহিটৈষী পুকষগণ প্ররুষগণকে শিক্ষিত কবিবাব মনত 

দ্বাব কল্যাণসাধনে প্রবুন্ত বিাছেন , ইৎবেজ নারীগণ যখন ইলগ্ডে আাপনাদেব 

অপিকার সাবাস্ত করিতে ব্যস্ত, এবং ভজ্জন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতাদানে প্রবু্ত, 

তখন তাহাবা দেখান দে, তাহাদের দৃষ্টি এ সহানুভূতি এই ক্ষুণ্জ দীপমধ্যে 

বঙ্দ নে । এ সভা তিনি নাবীগণেব জন্য বিশেষভাবে আবেদন কবি 

পাবেন । তিনি বিশ্বাস কবেন মে, তিনি প্রাচীবকে লক্ষা কবিয। নভে, কিছু 

"সই উদাবচেত। নবনাবীকে লক্ষ্য কবিধা! এ সকল কথা কহিতেছেন, খাভাব 

ভাবত বাঁধা ভগিনীগণেব সাহাযা জগ্ঠ সংমিলিত হইবেন | ভাবতে বিশুদ্ধ 

পম্মদান কবিবার নিছিন্ত যত্্রু হইতেছে । অনেক মহিলা পৌত্তলিকতা ও 

কুপংগ্কাব পরিত্যাগ কবিযাছ্েন। অনেক হিন্দুব গৃহে দেবদেবী অনাদূত 

হইয়া পড়িযাছে। এইটি অতি মাহ্লাদের বিষয়, আশ। কবিবাব বিষয। 

ভাবত যদিও আন্ত পতিত, তবু উহ! দিন দিন উন্নত হইয| পবিশেষে 

সেই উন্নত সোপানে আবোহণ করিবে, ঘাহ। উহ্াব নিয়তি নে 

সা্বাযায প্রার্থনা কর। হইতেছে, উহা দিলে ইৎলগ্ডেব ভাবতের প্রতি কর্তৃব। 

সাধন কর। হইবে । মিন্সেস জে রবাটসন সভাপতিঢক ধন্যবাদ দেগযাব 

প্রস্তাব করিলেন, মিস্ ফেথঘুল বলিলেন, সম্ভাপতি যাহা আবেদন 

কবিলেন, কেহ যদ্দি সে আবেদনে অ বর্তন করিতে চান, তবে 



৭৪৮ আচাধ্য কেশবচন্্ 

তাহ।ব সঙ্গে পত্জাপত্র করিলে তিনি একান্ত আহলাদিত হইবেন । 

নটিজ্বামের ষালতকগণের পত্রের উত্তর 

নটিজ্বামের ঘাঁজকবর্গ কেশবচন্ত্রকে ঘে পত্র লিখিযাঁছিলেন, কেশবচন্দ্র 
অস্ত্স্থতানিবন্ধন এত দ্রিন তাহাব উত্তব দিতে পাবেন নাই, সেই পত্রে তিনি 

ঘে উত্তব দিযাছিলেন, উহ্ভাব অন্তবাদ নিযে লিপিবদ্ধ হইল । 

| লগুন, ১ল। মাগঞ্জ, ১৮৭০ | 

শরদ্ধেষ শ্রাভগণ,--আমি নিতানু দুঃখিত থে, ম্যাঞ্চেষ্ঠারে আপনাদের 

২১শে জুনের লিখিত যে পত্র শ্রাপ্ূ হই, অস্থঞ্বতানিবন্ধন মথামময আমি 

তাহার উদ্তধ দিতে পাবি নাই । 

আমাব সম্বন্ধে এবং ডাবতবধে আমাৰ কাঘ্মন্বন্ধে আপনাব! ষে সহান্ুরতি 

এবং সমুস্থকতা। প্রক্কাশ কবিমাছেন, তজ্জগ্ত আমাব হৃদযেব কৃতজ্ঞত। অর্পণ 

কবিতে দিন। যাহাদেব মত আমাব মত হইতে ভিন্ন, তাহাদিগের নিকট 

হইতে ঈদৃশ সহান্ুভৃতিব কথ! আসাতে উহ1 আমাব নিকটে যথাথ ই বিশেষূপে 

মূল্যবান এবং উত্সাহবদ্ধক। আমি যে ধশ্মে বিশ্বাস কৰি, উভাব মুল, উহাব 

সাব,--বিশ্বাস, বিনয়, অন্তাপ, প্রাথন।, ঈশ্ববসহ যোগ । এই যোগে আমি 

এবং আমাব ব্রঙ্গবাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিব্রতা অন্বেষণ কবি! থাকি। 

ইতঃপৃর্ধে এতগুলি খ্রীষ্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হইঘা উদাবভাবে এই 

সকলেতে তাহাদিগেব হদগত অগুমোদন আব কথন প্রকাণ কবেন নাই। 

মামি এ জন্ত আহ্লাদিত এব রুতজ্ঞ যে, যে সকল বাক্তি আপনাদেব 

সম্প্রদাযতূক্ত নেন, আপনাব। তাহাদের ধম্মসম্পকীণ সত্য ও ভাব স্বচ্ছনে 

স্বীকার করিধাছেন। অপিচ আমি সবপহৃদষে বিশ্বা কবি যে, ঈদূশ উদাব 

ভাব খ্রীষ্টসমাজেব সমুদায বিভাগে প্রবল হইবে, এবং এই ভাবই পরম্পরের 

সঙ্গে এবং অন্যান্ত ধন্মসম্প্রদাযেব দর্দে আব অধিক বন্ধুভাবে ডাব বিনিমধ 
করিতে প্রবৃত্ত কবিবে। 

আপনাব| আপনাদের মণ্ডলীব থে বিশেষ মতগ্ুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

মনে কবেন এব, ম্বভাবতঃ ইচ্ছা করবেন যে, আমি মেইগুলি গ্রহণ করি, 

তংদঙ্গন্ধে সসন্রমে আমাধ বলিতে দিন যে, আমি সেগুলি স্বীকাব কবিতে 

পাধি না। কেন ন। আমাব অন্তবস্থ ঈশ্বরবাণার সহিত সেগুলি মেলে না। 



ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রেব কাধ্য ৭৩ 

এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব, অনেক পূর্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে, শ্লুতবাং 

পত্রে সে সম্বন্ধে বিচাব করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমি 

এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রহ্মবাদী হইয়! এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমা 

পিতা ও পরিজ্রাত| বলিষ। বিশ্বান করি; এবং আমাব পরিত্রাণের জগ্ত প্রাথিভাবে 

কেবল তাহারই কণার উপবে নির্ভর করি । প্রভু ঈশ্বরই আমাব আ?লাক, 

আমাৰ জীবন, তিনিই আমার মত, আমাব পবিভ্রাণ, আমাৰ আব কিছু 
চাই না। আমার পিতার প্রিষ সন্তান বলিষ! আমি খ্রীষ্টকে সঙ্গম কবি, 

আমি অন্যান্য খধষি ও ধম্মাথশিহতগণকে সম্মান কবি, কিন্তু পকলেব অপেক্ষ। 

আমি আমাব ঈশ্ববকে ভালবাপি। পিতার শাম অপেক্ষ। আর কোন না 
(তমন গুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিধ নহে । শ্রীষ্টজীবনবুণ্ডাস্ত এবং অন্যাপ্ঠ এঞ্ে 

থে সকল জ্ঞানেব কথা পিখিত আছে, তাহ! আমি রুতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ 

করবি ও পালন কবি, কিন্ত সমুদাষ গ্রপ্ধ অপেক্ষায়, সমুদাষ বাহ উপদেশ।পেক্ষায, 

ঈশ্বব গোপনে আমাদেব নিকটে যে পরিজ্রাণপ্রুদ সত্যালোক প্রকাশ করেন, 

তাভ। শ্রেঠ। আমি তাভাকে ধন্যবাদ কবি যে, যে কাল হইতে আমি তাহ।তে 

বিশ্ব স্থাপন কবিযাছি, তিনি আমাব আত্মাকে বক্ষ। করিয়াছেন, বদ্ধিত 

কবিযাচ্েন, এবং তাহাতে প্রচুব পরিমাণে আলোক ৬ শাস্তিলাভ কবিতে 

আমায পমথ করিয়াছেন । এজন্য তীহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত থাকিতে আমাব 

অভিশাধ, এবং আমি ভবস। কবি, বিবিধ সম্প্রদায় বিবিধ মণ্ডলীর শু কঠোব 

উদ্বেগকৰ মতেব দর্ষেব জন্য আমি কখন আমাব মধুর সহজ ধম্ম পবিত্যাগ 

বিব না। আমি ত্রঙ্গবাদী হইয়। ঈশ্ববেব পিতৃত্বে এবং মানবের জাতৃখে 

বিশ্বাম কবি। আমি সাম্প্রদায়িক হইতে পাবি না। আমাব এদেশে 

অবস্থিভিকালে, যত দূর সম্ভব, সমুদায় খ্রীষ্টানসম্প্রদায়েব সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে 

মিলিত হইয়াছি, আব সকলকে পরিহাব কবিযা, কোন এক সম্প্রদাথের সঙ্গে 

আপনাকে একীভূত করি নাই। পূর্ব পশ্চিমস্থ সমুদায় ধশ্মসম্্রদায় এক 

প্রশস্ত ব্রহ্ধবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়! মনকলেব পিতাকে পুজা করেন, সেব। 
কবেন এবং ঘিশুধ্ীষ্টের মতে অনন্ত জীবনের উপামন্থপ ঈশ্বরে প্রীতি ও 

মানবে প্রীতিরূপ সার্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন, ইহাই দেখিবাব জগ্য 

আমি নিতান্ত ব্যাকুল। 
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বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়মকলের মতগুলি গ্রহণ কবিতে যতই কেন 

আমি অনিচ্ছুক হই ন|, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া জানাইতে 

ভিক্ষ/ করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কল্যাণকব ভাব অন্তরস্থ করিতে 

আমি ব্যাকুল। গ্রীষ্টের মত বিনম্র ভাব, আম্মসমর্পণ, প্রীতি এবং আম্মত্যাগ 

আমি অন্বেষণ কবি, এবং খ্রীষ্টদশ্মাক্রান্ত এ দেশের নরনারীব জীবনে সেই গুলি 

যত দূর দেখিতে পাওয| যাঘ, আমি সে সকল নিজেব এণং নিজের দেশের 

ব্যবহাবেব জন্য বিন ৭ পতঙ্ঞতা সভকাবে গ্রহণ কবিব। 

আপনাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্ববেতে প্রেম ও পবিন্রতাব পুর্ব ও পশ্চিমের 

আন্যান্থিক সম্মিলনেব জগ্য প্রভৃত প্রার্থনা ও আঅভিলাম সহকাবে_-জাতি- 

সমৃভেৰ শার্ববাভৌমিক শ্রাভৃত্রে চিবদিন আপনাদেণই, 

কেশবচন্দ্র সেন । 

মহারাজ্ঞজীব সাহত সাক্গাৎকার 

১৩৯ আগষ্ট, শনিবাব, কেশবচন্দ পন্মপবাণণ। মহাবাজী ভিক্টোবিয়াব 

সাক্ষাংকাব লাভ কবেন। ৯ই মাগষ্ট,। ডিউক অব আগাহইল তাভাকে 

লিখেন 2 

“প্রিষ মেগুব সেন, মহাবাণাব প্রাইবেট সেক্রেটাবী কণেণ পন্সনবৰ 

আমাকে লিখিধাভেন যে, যদি আপনি আগামী ১৩ ভাবিগ, শনিবাৰ 

সবোরণে । ১) যান, তাহা ভইলে আপনি মহারাজ্জীকে দেখিতে পাইবেন । 

ওযাটাবলু বীজহইতে নাউথামটনে প্রাতঃ ৮! ১০ মিনিটের সমঘ যে ট্ণে ছাডে, 

সেই ট্রেণে যাইতে পবামর্শ দিতেছি । এই ট্রেণের সঙ্গে ট্টিমাবেব যোগ আছে, 

সেই ই্টিমাব আপনাকে কাউযেসে নামাইযা দিবে, সেখান হইতে আপনি বরাবব 

ওসবোরণে যাইতে পারেন” 

নিদ্দি দিনে (১৩ই আগসঈ, ১৮৭* খুঃ) কেশবচন্দ এক জন ইংবেজ 

বন্ধুকে সঙ্গে লইযা ওস্বোবণে গমন কবেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত 

(১) ওসবোঁণ হাউস আইল অভ ওযাইটে অবস্থিত। মহারাণী ভিক্টোগ্যার ইহা একটি 

প্রিয় আবাস ছিল। এইখানেই তিনি ১৯৯১ খুঃ স্বর্গারোহণ করেন । ইহ। এবন আব 

রাজপ্রা মাদবপে ব্যবহীত হয ন|। 
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হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবব কর্তৃক সাদবে গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবব 

সহকারে তাহার বিবিধ বিষষে আলাপ হয়। কণেল পন্সনবব “দেশী বিবাভ- 

বিধির পাণডুলিপিব” অনুকূল ছিলেন, স্থৃতবাং তংমম্বন্ধে তাভাব সহিত বিশেষ 

কথা হইয়াছিল। অনন্তর বিবিধ গৃহাবকাশেব সঙ্গে সংলগ্ন পথ দিষ। তাহাকে 

প্রধাণগৃভাবকাশ (10175176 1২০017 ) প্রভৃতি দেখান হইল, এবং নিবামিষ 

আহাধা সামগ্রী তাহাব ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি (কণেল পন্সনবব) নির্দিষ্ট 

স্মধে তাহাকে প্রযাণগৃহাবকাশে লইঘ|! গেলেন। গৃহটি আডম্গবে সঙ্জিত 
নহে, গ্রহীত্রী এবং গৃভীতের ভাবান্ধরপে শোভিত। কেশবচন্দ্র গিয। 

অল্পক্ষণ বসিযাছেন, ইতিমধো ঘবনিকা অপসারিত হইল, মহারাজ্জী, রাজকুমাবী 

লুইম, কুমার লিওপোল্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশব৮প্দ আস্তে 

বান্তে উঠিলেন, বাজদর্শনে স্তশ্তিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই বুঝিষা 
উঠিতে পাবিলেন ন।, মহারাজ্ঞী হস্ত অগ্রপব করিয়া দিলেন, কেশবনন্দ্র 
নিজেব মস্তক ভূমিব দিকে প্রণত করিয়। নমঙ্গার করিলেন, মহাবাজ্ীও 

পেইরূপ কবিলেন, এইবপ ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ%িৎ উদ্ধে মস্তক তুলিয। নমঙ্গীব 

হইল। কেশবচন্দ্রেব বাজভক্তিব 'প্রাবলাবশতঃ অগ্রে কোন কথ। স্ক্ডি 
পাইল ন।।  মহাবাজ্ঞী পার্শবন্ী সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেশবচন্ত্র 
[ক ইংবাজী ভাষায কথ। কহিথ। থাকেন % অনম্কব কেশবচন্দর মুখ খুলিলেন | 

১০। ১৫ মিনিটের মধো ব্রিটিষ শশামনে ভাবতেব কি প্রকাৰ সৌভাগ্যোপ্য 
তইখাতছ, উভা নিবেদন কবিলেন। ভাবতে নাবীগণের বিদ্যাশিক্ষীব উন্নতি 

এবং ইংবাজী শিক্ষাৰ প্রভাবে সে দেশে যে নানাবিধ উন্নতিব ব্যাপাব প্রবন্তিত 

5ইযাছে, ইহা শুনিষা বাজ্ঞী সন্তোষ প্রকাশ কবিলেন। সতীদাহ নিবাবণ 
হপ্যাতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ কবিলেন। এবং হিন্দুনাবীগণের ছুঃখেব 
অধস্থা-অবণে বিষগ্রচিত্ত হইলেন। ভারতবষ দেশহিতৈষিগণেব বিস্তৃত 
পবিশ্রমেব ক্ষেত্র এবং কেশবচন্্র ইংলগ্ডের মহিল| বন্ধুগণকে নারীগণেব শিক্ষা 
জন্ত তথায় যাইতে অন্ঠবোপ কবিয়াছেন, ইহ| শুনিথ। মহাবাজ্জী এপ বাজপুন্রী 
আহ্লাদিত হইলেন। কেশবচন্দ্র দেশী পবিচ্ছদে সজ্জিত তাহাঁব পরীব 
ঢইখানি প্রতিরূতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ্জী এবং বাজপুক্রী সে 
দুইখানি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন । প্রিন্স লিওপোন্ড কেশবচন্দ্রেব হস্তাক্ষব 
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চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর 
কর্ণেল পন্সনবরকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন £- 

“প্রিয় মহাশয়৮বিগত শনিবার মহাবাজ্ঞী দখ। ও অধনতি সম্বীকারপূর্ববক 

সাক্ষাংকাব দ্বাব। আমায যে সম্মানিত কবিয়াছেন, তজ্ঞন্ আমাৰ হদযেব 

প্তজ্ঞত| প্রকাশ কবিতে ভিক্ষা! করিতেছি । এই সাক্মাংকর আমার এবং 

দেশীখ শিক্ষিত সম্প্রদ!একে, মহাবাঞ্জীব আমাদিগেব দেখেব প্রতি যত্বেব অতি 

আহলাদকব উতৎসাহকব নিদশন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বান করি, যে 

এঈরাগ ও খাজশুর্তব বন্ধনে আনবা বাজপিংভাসনেব সহিত বদ্ধ, এতদ্বার। 

পেহ বন্ধন আবণ শ্পৃট ভহবে। মহাবাজ্ঞী অন্গ্রহপূর্বক আমার পত্রীব 

যে ফটোগাক গ্রহণ করিধাছেন। এ বিষ্যটি চিবদিন আমি আহশাদ ও 

অভিমানের সহিত স্মবণে খাখিব। আমার পত্বী এবং সাপাবণতঃ ভারতবরেব 

পমুদায় মহিল। ইহ। জাণিতে পাবিঘ। আহলাদিত হইবেন যে, তাহাদিগে 

কল্যাণের জন্ত তিণি ঈদৃশ সতযুক্ত, | 

“আমি নিতাপ্ত অন্ঠগ্রভ মনে ববি, যধি আপনি এন্ুগ্রহপূর্বক বাজোচিত 
উচ্চসম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে, ততংপ্রতি যে অতি সবল গভীব সম্মানন। 

পোষণ কবি, তাহাব বিনীত চিহ্নস্ববপ এ পত্রেব মতিত গ্রেবিত পুস্তকাগুলি 

গহণ করিতে বলেন । 

“পত্রমণ্যে প্রেবিত কবলিপি বাজোচিত উচ্চসম্মান ওাভন বাগকুখাবেব। 
সান্তগ্রত গ্রভণাথ । 

“কঞ্চণাময ঈশ্বব মহাখাজ্ঞীকে এবং বাজপবীবারকে আশীর্বাদ করুন, এই 

আমাব ব্যাকুল প্রাথনা। 

আমি, 

প্রিয মহা শব, 

নিতান্ত সতাতঃ আপনার 

কেশবচন্দ্র সেন ।” 

২৩ণে আগ, উইওশোর হইতে কণেল পন্সনবর কেশবচন্ত্রকে এইরূপ 

পত্র লিখেন £-'”আমি নিশ্য করিষ। আপ্নাধ বলিতে পারি যে, আপনার 

সঙ্গে মহারাজ্ঞী আলাপ কবিয়। অত্যান্ত সন্তু হইধাছেন, এবং আপনি থে 
€ 
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সকল বিষঘ বলিযাছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্ অত্যন্ত ওুঁহস্ুক্য প্রকাশ 
করিয়াছেন।” কিছুদিন পরে মহারাজ্জী এবং রাজকুমারী পুইম্ কেশবচন্দ্ে 
ফটোগ্রাফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মেস্তব জেনেবেল মাব টি এন্ 
বিভ্ডল্ফ কেশবচশ্্রকে এই বলিষা পত্র পিখেন,_-“তাহাকে (কেশবচন্ত্রকে) 
অবগত কবিতে অভ্লাষ করিয়াছেন যে, যদি আপনাব কোন আপত্তি ন। 

খাকে, তাহ। হইলে মহারাজ্ঞজী এবং রাজকুমারী লুই॥ আপনাব কষেকখানি 

ফটোগ্রাফ পাইতে অভিলাষ করেন।” ইহার প্রত্যুন্তবে কেশবচত্র লেখেন, 

“শা টি এন্ বি৬্ল্ফের ২৭শে আগষ্ের, অনুগ্রহ ( পত্র) বাবু কেশবচন্র সেন 
ণগ্ঠবাধ দিয। স্বীকার করিতেছেন। এই পত্র অগ্য প্রাতঃকালে পহুছিপ, তন্মধ্যে 
তাহাব ফটোগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্জী এবং বাজোচিত উচ্চসম্মান ভাজন 
বাজপুমাবীৰ দ্যাব সংবাদ আছে। সংবগ্ী প্যাকেটে কযেকখানি ফটোগ্রাফ 
,প্রবণেব সম্ত্রম তিনি আহ্জাদের গহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি 
শ্বাস কবেন যে, বাজপবিবারেব প্রতি তাহার ভক্তি ও আন্ুগত্যেব চিহ্ন- 

ধবপ এইগুলি অঙ্গগ্রহপুর্বক গৃহীত হইবে। এই স্থযোগে তিনি সম্রমেব 
পহি৩ অবগত কবিতেছেন যে, তিনি আগামী ১৭ই তারিখে এদেশ ছাড়িয়। 
ঘাইবেশ, আহাবাজ্ঞী এবং বাজোচিত উচ্চসম্মানভাজন (রাজকুমাবী ) ততৎসন্বদ্ধে 
এ] পয ধ্জ প্রকাশ কবিধাচ্েন, তাহাব ম্মাবক চিহ্ন গৃহে পইষ। যাওথ| সমধিক 

»ম্মনন। খুনে কবিবেন।” 

১+এবচন্র ইংলগু ছাড়িবার পূর্তে মহারাজ্ঞজী তাহাকে তাহাব একখানি 

খোদিত প্রতিষ্নীতি এবং ছুইথানি গ্রন্থ (58117 ৮621৭ 091 01760210106 

(০11১011৮ এবং 411151)1৭1)0 0 00811)01”) নিজ হস্তে কেশবচন্জ্রেব নাম * 

[শখিধ| উশহাব দেন । 

কেশবচন্দ্র এই উপস্থাব পাইধা মহারাজ্ঞীব প্রাইবেট সেক্রেটারীকে এইরূপ 

প্জ লেখেন 45 

“লগুন ৬৫ গ্রাভাণাব পার্ক, ক্যান্থব ওঘেল 

৯ই সেপ্টে্বব, ১৮৭০ 

“প্রিয় মহাশয়,_গভীর কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানের সহিত মহারাজ্ঞীর (প্রেরিত 
টি এ 513 হা (157751 ভা, চিতা ৬১০,০৮৫, 1৮ 5৪01.) 187০” 

৯৫ 
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উপহার বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি । মহারাজ্ঞজী এবং বাজোচিত উচ্চ- 

সম্মানপাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি যে উদার যন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহাতে আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে কবিতেছি, এই সকল 

রাজান্ুগ্রহেব পারব ও মুলাবৎ চিহ্বের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার 'প্রাথনা 

ও উচ্চাভিলাষ থাকিবে । 

আিসত্যতঃ আপনার 

কেখবচন্দ্র সেন” 

এডিনবরায় সন্তাষণ এবং “ভারতের ধশ্ম ও সম(জসম্পকীঁয অবস্থা” বিষয়ে বক্ততা 

১৯শে আগষ্ট, শুঞবার, কুইন্সদ্বাট হণে “ফিশঈ্ফিকাল ইনষ্টিটিউশনেব” 

। দার্শনিক অন্থব্যবস্থানের ) নিমন্ত্রণ কেশবচন্ধ্ “ভারতের ধন্মু ও সমাজসম্পীয 

অবস্থা” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইনষ্টিটিউশনের ভাইস্ প্রেসিডেপ্ট মেশর 

উইলিয়ম স্মিথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেণ্ট আতুর প্রোফেসার 

সোয়ান, প্রোফেসার বাল্ফোর, বারউইকের রেবারেও্ড ডাক্তার কেয়ার*্স, 

রেবারেগ্ড জি ডি কলেন, রেবারেগ্ড আর বি ডুমণ্ড, বারাণসীর রেবারেও্ড যুডি 

ব্যাক, ডাগ্তশর জন মিয়র, ডাক্তার ফিগুলেটর, ডাক্তার লিটল্ জন, ডান্তশর বিশপ্, 

বেপিফ খিলাব, কাউন্মিলার মস্ম্যান ও ব্র্যাডওয়ার্থ, কেউনবারন্সের মেওুর জর্জ 

হোপ, আডবোকেট মেস্তর জে বর্ণেট্, মেস্তর ডি স্কট মনক্রিক ডভবলিড, এস, 

মেস্তর জে গাডিনাব এস্ এস্ সি, মেল্তর সি হোম ডগল্যাস্ পি এ, মেশুর ই 

বাঝ্সট।র, মেস্তর টি নঝ্স, মেস্তর ডবলিউ বেল, মেস্তর পল প্রভৃতি অনেক 

সম্্রাম্ত লোক উপস্থিত ছিলেন । 

পধভাপতি বলিলেন,_-সারু আলেক্জাগ্ডার গ্রাণ্ট সভার সভাপতি হইবেন 

কথা ছিল, তাহার অন্ুপস্থিতনিবন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাহাকে মভাপতির 

আস্ন পরিগ্রহ করিতে হইল, এবং এমন একজনকে তাহাদিগের নিকট 

পরিচিত করিযা দিতে হইল, যিনি স্বকীপ্িতে-মহতুম প্রোজ্জল চরিজের 

কীপ্তিতে__ পূর্ব হইতেই সকলের নিকট বিদিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এঁতি- 

হাপিক গবেষণ।, সাহিত/সম্পকীয় দোষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে চিত্তমুগ্ধকর্র 

প্রধান প্রধান কাধ্যসমূহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক স্থযোগ এ সভায় 

হইয়াছে; কিন্তু যে একটি বিবরণ--বিধন্মী জাতির আধ্যাত্মিক নবজীবনগ্রাপ্তির 
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জন্য জাতীয যত্ত্ীপেক্। কিছুতে নান নর, ঈদূশ বিববণ--বলিতে ভখ 

এশসণে সেই বাভির মুখে শুনিবার অবসর উপস্থিত, ধিনি তৎকাষেন সভিত 

আপনি পাক্ষা২সন্গন্ধে সংযুক্ত । ইহাতে আমব। আশ্চধ্যান্িত হইতে পাবি সা 

যে. বাজোব সমুদাষ দর্সিণ বিভাগে আমাদের প্রসিদ্ধ আগন্থ সাদব »ভাগ্ভতি- 

সূচক উচ্চগ্রশংআধ্বনিসংবলিত ম্বাগতসন্তাষণ লাভ কবিখাছেন, এবং পম্মসম্পকীধ 

বিশ্বাসের গক্ম সুক্ষ্ম ভিন্নতা ধাহাদেব আছে, তাহাবাও একঘ মিপিত হইমা ইহার 

পতি হযোগিতার দ্গিণ হস্ত প্রগারণ কবিঘাছেন। মহান্গভূতি এব* উতসাহ- 

দানে কায্যে হন্তপ্রমারণবিষষে আমব| প্টল্যাগুবাপী দশিণ দেশীন শাঙবাগেক 

পশ্চাগামী হউথ| থাকিব ন| | ভাবতবধের সঙ্গে স্বটলাগু হিত 9 অগবাগেৰ 

বন্ধনে বঙ্-ভাবতবন্ধে এক জন ধটল্যাপ্তবাপী প্রাথ স্বদেশবামী। আমণ। 

আখাধিগেব প্রমিদ্ধ বন্ধুকে এইটি অগ্ভব করাইতে মধ্র করিব যে, মি ভিনি 

স্বদেশ হইতে বহু দূবে, তথাপি তিনি এই ঞ্টট জীতীন লোকেব মণ্যে বিদেশী 
শন, কিশ্ত সমনগরবাপী। আমব! ইভা দেখাইব ধে, শ্বীগ্টশতাব্দীব আঠাব শত 

বধের ফলম্ববপ ইউবোপ মহাপ্রদেশে এই মুহত্তে যে অতি লজ্জাকব জগুপ্দিত 

দৃত্া উপস্থিত, তদ্ধিরোধী যে ঠিতকব কাধো ইনি প্রবৃত্ত বহিযাছেন, খেই কাধো 

'আমাদধেব গভীব সহাষ্টভূতিদস্তুত আভিনিবেশ আছে । গত নবেঙ্গব মাসে এই 

খান হইতে আপনাদের নিকট এক ভন-ধাহার মস্বদ্ধে এ জীপনে আশা ও 
ঙ 
পা 

নির!শ। ডিবদিনেৰ জন্য অবকদ্ধ হইযাছে_ যে কয়েকটা কথা বলিযাছিপেন। গেই 
কখেনটা কথ। আপন!দিগকে ম্মবণ করাইথা দিতে দিন। এই কথাগুপি চিব 
ধিন আমাদের পক্ষে বিঘাদপূর্ণ গভীব মনোভিনিবেশেব বিবধ হইঘা থাকিবে । 

মনশিধব পোবোষ্ট প্যাবাডোলেব সঙ্গে আমি বলিতেছি- “আমার পক্ষে বৰ 

আমি দনে করিয়া থাকি, কোন এক জাতিব দে অংশ বথার্থ আলোক্পম্পন্, 
সেই অংশ দেই জাতিব সেই মহরম ভাগ যাহার কোন নাম নাই, যাহার 
নাগরিকগণ রক্তনঙ্গদ্ধে সম্বদ্ধ নহেন, কিন্ত ভাবেতে একত্র সগ্, ভাহাব। 

পৃথিবীর সমুদায় স্থানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিঘিত পবস্পরের জন্য ভাব 

পরম্পবের মঙ্গলের জন্য সাহায্য কৰা কর্তব্য জানেন 1” পরেই নামহীন 

অথচ সমুদায় মানবজাতির হিতাকাজ্ফী জীবন্থ জাতির এক জন মমনাগবিক 
হইয়। বে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপনাদিগকে এখন কিছু, বলিবেন, তাহাকে সটল্যাণ্ডে 
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স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং তাহার খ্রীষ্ঠানোচিত কাধ্যের সাফল্য হউক, হৃদয়ের 

সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওয়ার জন্য, ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ, আমি 

আপনাদ্দিগকে এখানে আহ্বান কবিতেছি; কেন ন। আমি নিশ্চয় জানি, 

“ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ী নহেন, কিন্ধু প্রত্যেক জাতিমধ্যে ষে তাহাকে 

ভয় করে, এবং ধন্মকাধ্য করে, তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।” 

কেশবচন্দ্র উত্থান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দর্বণি হয়! সভাপতিব 

কথাগুলির জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয। তিনি যাহা! বলিযাছিলেন, তাহার পাব 

এই প্রকাবে সংগৃহীত হইতে পারে £₹--একটী প্রাচীন জাতি বর্তমীন সময়ের 

আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসব হইতেছে নযন ও হ্ৃদধ উভযেই 

এ দৃশ্য লোকের নিকট অিব্যন্ত করিতে ভালবাসে । সেই দূরবন্তী দেশে 
পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্তমান একত্র মিলিত হইয়াছে । এই কাবণেই 

অগ্যকার বিষয়টি উপকারক ও শিক্ষাপ্রদ। নে দ্রেশে প্রাচীন সভ্যত। 

এবং বর্তমান সময়ের চিন্ত। ও সংস্কৃতাবস্থার ফল পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। 

বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কার ও পৌন্তলিকত। কুজ্ঝটিকার ন্যাম 

তিরোহিত হইয়া যাইতেছে । লোকের। শিক্ষাপ্রভাবে সামাজিক ও 

পারীবারিক বিষয়ে উন্নতাবস্থা লাভ করিতেছে, বাহ্োন্নতিব সর্দে তাহ।রা 

জ্ঞান ধশম্মে অতি সত্বর উন্নত হইতেছে । এ সকল উন্নতি কি মুহুর্তের 

ভিতরে চলিয়। যাইবার বিষষ নহে? অতি উতকুষ্ট বিষয়ও যদি কোন 

জাতির উপরে বলপূর্ববক চাপান হয, তাহ। কখন থাকে না। স্থায়ী সংস্কার 

ভিতর হইতে আসা চাই । অনেকে বাহিরের উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত 

হন, কিন্ত সে দেশীয় ব্যক্তিগণ উপরিভাগের ধিষয়ে নহে, গভীরতম স্থানে 

কি হইতেছে, তাহাই দেখিতে ব্যস্ত । আজ ভারত নবীন জাতিসমুদায়ের 

পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতেছেন । এরূপ শিক্ষা করা তাহার পক্ষে সমুচিত, 

কিন্ত কাল তিনি যে সময়ে মভ্য ছিলেন, মে সময়ে বর্তমান সভ্যজাতির! 

অজ্ঞানান্ধবকারে এবং বর্বরতীয় আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিন্দুগণের 

মধো নাহিতা, বিজ্ঞান, উত্কৃষ্ট পবিত্র সামাজিক ও পারীবারিক আচার 

ব্যবহার, অন্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও আলোক ছিল! সে সময়ে 

পৌত্লিকতা৷ ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, পৌরোহিত্যের অত্যাচার ছিল না। 
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দর্শন ও ধর্মশান্থে প্রাচীনকালে সে দেশ প্রশিদ্ধ ছিল। এখন আর ভাবতেব 

সে অবস্থা নাই, কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা ইহাতে প্রবেশ করিযাছে। সাধাব্ণ 

লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্মৰপে গ্রহণ করিতে পাবে না দেখিযা, পুরো হিতগণ 

পুতুল পূজা প্রচলন, জাতিভেদ প্রবর্তন করিয়াছেন । মু্লমানগণের রাজ্যকালে 

স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অন্তহিত হইযাছে। এইরূপে ডারতেব সভ্যতা এখন 

বিলুপ্ত। স্থৃতরাং ভারত তাহাব বিলুপ্ত গৌরবেব পুনকুদ্ধাবেব জন্য সভা তম 
দেশেব প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে । ভারতবর্ষের নন্বন্ধে চিন্তা কবিতে গিয়া, 

তাহার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, উহার ভূতকালের স্বাভাবিক 
বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি করা সমুচিত। অতি প্রাচীন খগ্বেদে 

ধশ্মের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়। যায়। লোকে বলে যে, বেদ প্ররুতিপৃছা 

ও বহু দেববাদ শেখাব; কিন্তু উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, একই ঈশ্বব 

বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিবিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রী দ্রেবতারপে পুজিত ভইয়। 

থাকেন। বেদের সমবে সহজ জ্ঞান, সহজ ভাব ছিল, উহ। বেদান্তের সময়ে 

দার্শনিক বেশ ধারণ করিঘ। ঈশ্বরসঙ্গন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিয়াছে । “সেই 

ঈশ্বরগণেব পরম মহেশ্বর, সেই দেবতাগণের পরম দেবতা, সেই পতিগণের 

পথম পতি, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।” এরূপ কথা, অমার মনে 

হর, অগ্ত কোথাও পাওয়! যায় না। এই সকল শ্রুতি দেখাইর। দেব, প্রাচীন 

হিন্দুগণ এক সত্য ঈশ্বরের পূজা করিতেন; কেবল মতে নয়, কাধ্যতঃ 

পৌন্ুলিকতার প্রতিবাদ করিতেন। স্থতরাং ঘদি তাহাব স্বদেশীবগণকে 

তাহারা পৌত্তলিক কুসংক্কারী বলিয়া! দোষারোপ করেন, তাহা হইলে মে দোষ 
বণ্তমান হিন্দুগণের উপরে আরোপ করা সমুচিত। ধন্মমন্বন্ধে যাহা বল হইল, 

শীতিসম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পার। যায়। হিন্দুগণের অন্য যে কোন দোষ 
থাকুক, এ কথা সকলকেই স্বীকাব করিতে হইবে যে, সাহজিক ভাব, ঈখবে 

উক্তি, ঈশ্বরেব ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পারত্রিক সগ্লসঞ্চয়ে 

একান্তিক যত্বু, এ সকল বিষয়ে তানারা চিরপ্রগিদ্ধ। “গৃহস্থব্যক্তি ব্রষ্ষনিষ্ঠ ও 

তত্বজ্ঞানপরাঘ়ণ হইবেন, ষে যে কাধ্য করিবেন, পরব্রঙ্গে' সমর্পণ করিবেন?” 

এরূপ অঙ্গশাসন সর্ববথ। ঈশ্বরেচ্ছাধীনতা দেখাইয়! দেয়। পূর্ববপুরুষগণ হইতে 

প্রাঞ্থ এই সকল ধশ্ম ও নীতির গভীর তত্বসম্পৎ্ যদি ভারতবাপীরা উপেক্ষা 
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কবেন, পরিত্যাগ করেন, তাহ। হইলে নিশ্য তাহাবা স্বদেশের প্রতি 

বিগ্বাসঘাতক তাঁচবণ কবিবেন ৷ বস্ত্রতঃ হিন্দুগণেব প্রাচীন অন্থন্ব্যবস্থানলণৃহ- 

সখ্য ভবিঘা্সংক্গাবেব অদুটভমি আছে । বিশুদ্ধ ব্রগাবাদের নীতি ও ধম্মের 

তত্ত যখন সে দেশে আছে, হখন সুদুট স্থিবতব জাতীযভাবে তছৃপবি নবীন 

সভাত| স্থাপন কব সমুচিত। অন্য কোন মি অবলপ্ধন কবিলে সে দেশ 

উহ্হা কখন গ্রহণ কবিবে ন|। বিদেশীঘ আচ।ব ব্যবহার পে দেশেব ছু চাবি 

জন বিলক্ষণ প্রশংণ। কবিতে পাবেন, মর্কটবৎ উহাব অন্তকবণ কবিতে পাবেন, 

কিন্থ কিছু দিন পরে সে সমুদাথ চলিয। যাইবে, উ্াব নাম চিগ্চও থাকিবে না। 

সে দেশে সংগাবকাগো গাতীঘ সহ প্রতাব 9 জাতীঘ ভাবকে মূলে রাখিঘা, 

যদি ইতলগু এবং ইউবোপের যাহ! কিছু ভাল, থাভা কিছু মহত আছে, ভাই। 

তৎসহকাবে সংযুক্ত করিঘ। দুটমূল কব। যাঁধ, তাভ| হইলে নে কাষ্য শত শত 

বধ স্থায়ী হইবে । জাতীঘ ভাবেব উপবে সংস্গাবকাধ্য সংস্থাপন কবিলে ভাবত 

যথার্থ মহত্ব ও সভ্যত। লাভ কবিবে। এ ভাবের মূল উ্তাব ভতকালেব মধ্যে 

নিহিত আছে। এই সকল ভাব অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হষ্টথ। আছে সত্য কিছু 

সমযে সময়ে এই ভাবেব পুনরছাবের জন্য যর ভইযাছে । চাবি শত বংসব 

পূর্ধের লুখাব যখন ইউবোপবে ঘোব পরিবন্তনের মধ্যে নিক্ষেপ কৰেন) সেই 

সময়ে পঞ্জাবে গুক নানক--ধাহাকে পঞ্জাবেব লুখাব বলিঘা অনেকে অভিহিত 

কবেন__ পৌক্ুলিকতার বিকদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত কবেন। তিনি শিখবশ্ম 

স্বাপন কবিধ। হিন্দু ও মুসলমানগণকে কথঞ্িৎ পরিমাণে একত্র কবিধাচ্িলেন। 

এই মমযে জীচৈতন্য বঙ্গদেশে জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবস্ত হন, এবং 

একত্র মিলিত হয ত্রাঙ্গণ ৭ শুদ্রকে প্রেমমঘ ঈশ্বরের নামকীর্ঘনে প্রব্ন্ত 

করেন। আজ পধ্ন্তও তাহার শিক্ষার প্রভাব বঙ্গদেশে কাধ্য কবিতেছে। 

যদিও এইরুপে বিশ্তদ্ধ ধশ্মস্থাপনে যত্ব হইযাছে, তথাপি এই ম্ত্রগুলি একত্র 

সম্মিলিত তত দিন হইতে পাবে নাই, যত দিন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব মে 

দেশেব উপরে নিপতিত হয় নাই । বাজা বামমোহন বাঘ এই ইতরাজী শির্শাব 

প্রভাবে হিন্দু এ খ্রীষ্টান ধশ্ম হইতে একেশ্বববাদ নিক্ষর্ণণ করেন, পূর্ব ও 

পশ্চিকে এক করিতে যত্ব করেন। তাহাবই কর্তৃক ত্রাঙ্মপমাজ স্থাপিত 

হয়। এই ব্রাঙ্গপমাজে অন্ততঃ সপ্তাহে একবাব সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় 



ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কাধ্য ৬ 

মিলিত হইতে পারেন । চারিদিকে ঘোবতব পৌন্তলিকতাব অন্ধকার মধ্যে 

জন কয়েক লোক এক কোণে বগিয়া কেবল উপাসনা কবিলে কিছুই হইতে 

পারে না; সুতরাং কষেকদিন পরে ব্রাঙ্গনমাজ অবসাদগ্রন্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু 

যাহ] কিছু ভাল, তাহার বিনাশ নাই, স্ুতরাৎ ভগবান এক জন লোককে 

তাাব স্থলাভিষিক্ত করিলেন, যিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে 

কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাহার! বিশ্বামী হইলেন, অগ্রে কেবল 

ডপাসণার স্থান ছিল, এখন একটি পমাজ হইল, সপ্তাহে শপ্তাহে উপদেশ 

দেখার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন । বৎসরে বৎসরে এই 

শমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাখাসমাজ স্ক।পিত 

হইপ, চরিত্রবান ও জ্ঞানবান্ লোকের ধর্মগ্রচারকাধ্যে নিযু্ হইণেন। 

হতবাং চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়। পড়িল। শমবে এই সমাজ 

ততীয়াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কায্যে ও 

গীথনে পরিণত হইল । বাল্যবিবাহ দেশের অকল্যাণকর বাযবহারেব উচ্ছেদে 

এনেকে রুতসংকল্প হইলেন। যে ধশ্ম কেবল সমাজমধ্যে বদ্ধ ছিল, উহা 

এখন গৃহপরীবারের মধো আসিল, আপিথা সর্ধপ্রকারের অনিঞ্ক্ব আচার 

ব্যখহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মতকে কাধে পরিণত করিবার 

গণ্য যত্ব এই ছয বং্সর হইপ হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে তাহা হইতে কি 

মহং ফল, উৎপন্ন হইয়াছে । এমন কয়েকটা ব্রাঙ্মপরিবাব হইথাছে, যাহার 

মপ্যে পৌত্লিকতা ও কুসংস্কাবেব লেশমাজ্র নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ 

পথ্যন্ত যোগদান করিযাছেন। ত্রাঙ্গ পরিবার দিন দিন বাড়িতেছে। ব্রাঙ্গণ 

নীচ জাতির কন্তা বিবাহ কবিতেছেন। এখন এমন বয়সে বিবাহ হইতেছে, 

ঘে বযসে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্তব্য বুঝিতে সমর্থ । এইবূপে 

ব্রা্দপমাজের লোকেরা এখন কেবল উপাসক নহেন, এখন তাহার। সমাজ 

ও নীতিসম্বদ্ধীয় উন্নতির জাতীয় মধ্যবিন্দু হইয়াছেন । যদিও ছয দহশ্রের 
অধিক এখন ব্রাঙ্গ নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহ] দ্িন দিন অগ্রসর 

হইতে থাকিবে । পাঞ্জাব, বঙ্গে, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্বত্র 

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যখন যেখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবরিত হয়, 

তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ্রাঙ্মপমাজের অভ্যুদয় হয়। এখান 
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হইতে ভাল ভাল খ্রীষ্টপন্গ্রচারক গিযাছেন, তাহার কি এমন কিছু কাধ্য 

কবেন নাই, খাহার জন্য সে দেশকে তীাহাদিগেব দি ক্তিজ্ঞ হইতে হইবে 

ন।? শে দেশেব লোকদিগের আন্যান্মসিক, নৈতিক এবং জ্ঞানসম্পকীণ 

উন্নতিনাধনবিষনে ভীাহাদের সঙ্গে খিলিত হইয়। কায্য করিধার জন্য 

ব্রাঙ্গগণ তাহাদিগেব দর্শিণ হস্ত প্রসাবণ করেন । ধনম্মবাজ্যসম্পকীয় কল্যাণ- 

সমুহেব জন্য তীহাব। খ্রাগধম্ম গ্রচাবকগণেব প্রতি ক্ুতজ্ঞ এবং মহারাজ্জী 

ভিন্ুটোরিযাব প্রতি বাজভক্ত। তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধগ্তবাদ দিতে, 

যত দূব সপ্ত, ভাবত ৪ ইংলগ্ুকে, পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত কবিতে এবং 

বিজাতীম ভাব পে দেশে গ্রচলন কবিবাব ঘত্র নিবাবণ কবিতে আপিযাছেন। 

প্রতিদাতি তাহা জাতীণ ভাব চিব পিন বক্ষ! কবিবেই কবিবে | সচম্যান 

পটলাগ্ডেব জন্তঠ যেখশন অভিমানী, তিনি তেমনি ভারতের ছগ্ঠ অভিমান 

পোষণ কবেন। তাহাদের পম্মে  সামাগিক জীবনে যাহা কিছু ভাল 

আছে, অর্পণ কঞ্চন, কিন্তু এমন কি কিছু ভাবতকে তাহাব। দ্রেন নাই, যাহাব 

এগ তাহাদের পচ্জিত হও! উচিত? ভাবতে মগ্যেণ পাপবাণিগয হইতে কি 

ন। অশংফলই উতপন্ন হইয়াছে? এক দিকে ইতবেজী শিশ্ষাৰ উন্নতি, অপৰ 

দিকে স্বেচ্ছাচাব এবং তচ্জনিত খেব অনিষ্টেব 2 ইহ। দেখি কীহাব ন| 

এনে শোক উপস্থিত হয? তীহাব ইচ্ছা হয, ইতলগ্ড এবং ঞ্টলপ্ডেব এপিক্ 

হইতে প্ূদিকে গিধা, সকল নবনাবীব পধ। তিনি উদ্দীপিত কবেনশ। সে 

দেশেব লোকেবা শুনিষ! নিশাত আহ্লাধি৩ হইবেন, এখানে এতগুলি বন্ধু 

আছেন, মাহাব। তাহাপিগেব সাহায্য কবিতে ব্যাকুল। তীহাদিগেব নিকটে 

তিনি আবও কিছু পোশ চান-ব্যজ্গিঙ ঈরিত্রের গ্রভাব। সেদেশে যেপকপ 

ইংবেজ আছেন, তাহাদেব কি যে দাখিত্, আপনার তাহা বুঝাইয। দিন । ধদি 

তাহাব৷ কিছু অগ্ঠাধাচরণ কবেন, তাহ। হইলে তাহাবা যে কেবল আপনা- 

দিগকে কলুষিত কবেন, তাহ। নহে, কিন্তু তাহীব। তদ্থার। এমন একটি অসৎ- 

প্রভাব বিস্তার কবেন যে, উহাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত 

হয। সে দেশেব সোকদিগেব সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে তাহাদিগকে 

আপনাব। উপদেশ দিন। ঈশ্ববের ইচ্ছ। এই যে, ইংলগ্ড ও ভারতবর্ষ কখন. 

বিচ্ছিন্ন ন। থাকে । ভারতবামী এবং ইউরোপীয়গণ মধ্যে বন্ধুতা-স্থাপন জন্য 



ইৎলগ্রে কেশবচন্দ্রের কাব্য ৭৩১ 

প্রকাশ্টে এবং গোপনে সভা হউক। কিন্তু এখান হইতেও ভারতের 
উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে । উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগেব 

নধ্যে বিগ্ভাশিক্ষ। প্রচলিত হইযাছে, এখন সাধারণ পোকদিগের মধ বিছ্যাটা- 

শিক্ষ। প্রচলিত হওথ। প্রশ্নোজন। অহিফেন ও মগ্যেব বাণিঙ্গা যাহাতে উত্ভিষ। 
ঘাব, তাহার জন্য পাপিয়ামেণ্টকে উত্তেছিত করা আবশ্যক : গণণমেণ্ট মভীদাহ 

শিবারণ করিণাছেন, হিন্দু বিধবাবিবাহের বিবি হইয়াছে, এখন যুগপত 
পৌন্তপিকত।, কুমতঞ্কার, বহু বিবাহ, বালাবিবাহ ও জাতিতেদ বাবণ হয়, 
একপ বিবাহধিধি বিপিবদ্ধ কর গ্রযোজন হইয়াছে । ভাবতবাপিগণকেে এই 

সক উন্নতির ব্যাপার আপনাব| অর্পণ কন, ঈশবব আপনাদিকে আশীর্বাদ 

কবিবেন। তিনি এ দেশে ধন্মরাজ্যপম্পকীঘ কোন পক্ষাবলঙ্বা বাক্তিগণের 

চি, আখাত দিতে আসেন নাই । তিনি উদার প্রশস্ত ভূমি অবলম্বন করিখ। 

একলেরই সঙ্গে বঞ্কুত। ও ভ্রান্ত মিলিত হইয়াছেন, এব তিনি এ কথ। 

বলিতে নিতান্ত আহ্গাদ অগ্গভব করিতেছেন থে, ছোট বড়, ধনী দখিদ্র 

“ল| চা, ব্রড চাচ্চ, কোবেকাব, মেথডিঞ, মিতাচার ও শান্তিব পক্ষপাতী 

বন্ধবগ, মকলহে ততগ্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হপ্ত বিস্তাব কবিষাছেন। 

ধ্িটিগাতি যে অতান্ত উদার, এই খটনা শতমুখে বলে। তাহা প্রতি থে 

ভাব তাভাব| বিস্তার করিলেন, তিনি আশ। করেন যে, ধাহাদিগের প্রতিশিপি 

*ত২] [নি আপিযাছেন তাহাদিগের প্রতিও উহা বিস্তৃত হহবে। ভারত 

খাপনাদের সহালুতি, আন্রকূলা ও সহকারিত। প্রাপ্ত হউক, তাহার কোটি 

কোটি পুত্র কন্যা আপনাদিগকে আশীর্বাদ করিবে । করুণামঘ ঈশ্বর ইংলগ 
এবং ভাবতকে আশীর্বাদ করুন, পূর্বব এবং পশ্চিম যথার্থ আন্যাগ্ক ও 

খামাজিক সখাবন্ধনে বদ্ধ হউক । 

বেবারেগ্ড মেস্তর কলেন বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব কবিলেন । 

তিনি বলিলেন, পৌব্তলিকতার উচ্ছেদ, অহিফেন বাণিজ্যের প্রতিবাদ, 

অশিতাচারে নিরুত্পাহদান, ভারতে স্ত্রীশিক্ষাব উন্নতিসাধন, এ সকল যে 

শিতান্ত প্রয়োজন, তাহা তাহার। সকলেই স্বীকাৰ করেন । খ্রীষ্ঠানপ্রচারকগণ 

যে প্রণালীতে কাধা করেন, সে সম্বন্ধে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতভেদ 

হইতে পারে; কিন্ত তদ্ধাতীত ঈদৃশ ভূমি আছে, যে স্থলে তাহাকে তীহাবা 
৯৬ 
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স্বীকার করিতে পারেন। সমুদায় স্কটল্যা্ড ভারতের কল্যাণাকাজ্জী, কিন্ত 
এডিনবরা যে প্রকার ভারতের প্রতি গভীরভাব পোষণ করে, এমন আর 
অন্য কোথাও নাই । 

শ্লযামগোতে সন্ত।ষণপত্রপ্রদান ও কেশবচন্ত্রের প্রত্যুত্তর 

কেশবচন্ত্রের সম্ভাষণজন্য ( ২২শে আগষ্ট, মোমবার ) পিটি হলে শভা হয়। 
লর্ড প্রোবোষ্ট সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। ধাহাবা উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদিগের মধ্যে এই সকলের নমে উল্লেখ করা যাইতে পারে £-_মেম্তর শেরিফ 
ডিক্সন। বেলিফ্--উইলিয়ম্ ব্রাউন, সাল্সন এবং উইনিয়ম মিলার; কাউন্- 
সিলার-_কৃপার, লাস্বারটন, সিম্প সন, টরেন্স, মন্কুর, ডস্কান্, স্কট, কণিন্স এবং 
এম” ইণ্টায়র; রেবারেগড ভাক্তার-__ডবলিউ পি শ্মিথ, জোসেফ ব্রাউন, এম, 
ট্যাগাট এবং পি এইচ্ ওয়াডেল্, রেবারেওড মেস্তর--জে পেজ হপ্স্, ডি 
এম্ ইয়ান্, (ডি ম্যাকৃলিয়ড, ত্রণ্টন্, ভগ্লাস্, জে এ জন্&ন, এফ্ ফাগুপন্, আব 
ক্রেগ্, এম ভাশ্মীড, রোজবিয়ার এবং ডেবিভসন্। মেগ্ুর--আগুপেটন, ডবলিউ 
এম্ আভাম, টিচার, গেল্কিক্ক, মেষর, মিচেল স্মিল্, দেলাস; ইউল্, মেন্বিন, 
ভিক্, এম, ডগল্, উইল্কিন্সন্ ইত্যাদি । 

লর্ড প্রোবোষ্ট অবতরণিকাস্থচক কিছু বলেন। তিনি বলেন, আমি প্রার্থনা 
করি, সমাগত অভ্যাগতকে কেবল প্রপিদ্ধ বিদেশীয় একটি বৃহ সংস্কারব্য।পারের 
প্রতিনিধি বলিষা নহে, কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ কবিবেন' 
থিনি আপনার গুণে শ্রেষ্ট; এবং যে সংস্করণের কাধ্য, আমার বিশ্বাস এখনও 
উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই, অথচ আমাদের শাদিত সেই বৃহৎ 
রাঙ্জোর অনেকগুলি অধিবানীকে, এখনও তাহারা যে সভ্যতা ভোগ করে নাই, 
লেই উচ্চতম সভ্যতাতে আৰূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কর্তক নিয়োজিত, 
সেই সংঙ্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্ধ্য-সম্পাদনে ইনি উপযুক্ত । এই বিদেশীয় 
ব্যক্তির কথা শুনিবার জন্য আমরা ক্ষটল্যাগ্ডের খ্রী্সমাজের সকল বিভাগের 
প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইয়াছি; আমর| এই বিশ্বাসে সমবেত হইয়াছি 
যে, ইনি কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। ক্তরাং আমি নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারি, তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিবেন, দে সকল গ্রহবপক্ষে 
আমর] সকল প্রকার সঙ্কুচিততূমিসমুচিত দোষগুণবিচার হইতে আমাদিগকে 
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প্রমুক্ত রাখিব । বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইতিহাসসম্বক্ধে আমার কিছু বলিবার 
নাই । কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা সকলে তাহাব 

বিষযে অল্পবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিযাছেন। আমি কেবল আপনাদিগের 

নিকট এই কথা বলিতেছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে আসিতেছেন, সেই 

দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে- অন্ততঃ হিন্দুজাতিকে--যাহাকে সত্যবিশ্বাস 

বলে--সেই মতাবিশ্বাসের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নৃতন চিন্তার ভূমিতে লইয। 

যাইতে সমর্থ হইযাছেন। অধিকন্ক ধাহারা তীহার অন্টবপ্তন কবেন, 

তাহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটিব গ্রজা। আমবা যেমন 

এখানে ধিটিষ-প্রাধান্তে বিশ্বান করি, তেমনি ভাবতবর্ষে ব্রিটিষ-প্রাধান্য 

বক্ষিত হয়, এজন্য ইনি অভিলাধী , এবং তিনি বিশ্বাস কবেন যে, এ গ্রাধান্থা 

পেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য । লর্ড প্রোবোষ্ট কমিটিব পঞ্চ হইতে, 

বেবাবেগ্ড জে পেজ হগ্মাকে নিয্নলেখিত কেশবচন্দ্রেব প্রতি সম্তাষণস্থচক 

পন্ধগানি পাঠ করিতে বলিলেন £-- 

“১৮৭০ খুষ্টাব্ের ২২শে আগষ্ট, সমবেত প্রকাশ্য সভায় গ্র্যাসগোব অধিবাসি- 

গণ হইতে বাবু কেশবচন্দ্র গেনের সমীপে । 

“বন্ধু ও শ্রাতঃ,--আমর।-প্যামগোর অধিবাপী, বিবিধ ধশ্মসমাঙ্গের পভ্য--- 
টল//গেব বাণিজ্যসম্পক্ীীষ প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের স্বাগতসম্ভাষণ 

অর্পণ এবং আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে যে সকল সহান্ুভূতিস্থচক বাক্য 

সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তংসহকারে আমাদের শুত ইচ্ছা সংযুক্ত করিবার জন্ত 

অভিলাষ করিয়াছি । আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভ্রাতৃবুন্দ আমাদ্দিগে 

পম প্রজাবর্গ, স্তরাং সেই বৃহৎ দেশের লোকদ্দিগেব উন্নতিদাধন লক্ষ্য করিয়া যে 

কোন সংস্কারকাধ্য উপস্থিত হয, তাহাতে আমবা গভীর ওুৎস্থক্য অন্থভব 

ন| করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু এতদপেক্ষায় অধিক এই যে, আপনি 

যে পক্ষ আশ্রয় করিয়া কাধ্য করিতেছেন, উহা! ভৌগোলিক সীমা বা জাতির 

প্রভেদ জানে না, উহা সমুদার পৃথিবীব্যাপী সতা, স্বাধীনতা এবং উন্নতির 

পক্ষ । অতএব যে সকল উজ্জলজ্ঞানপ্রাপ্ত উদার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যাশিক্ষা 

দিয়া সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থয অপনীত 

করিতেছেন, নারীগণকে তাহাদের যথার্থ স্থান ও উপযুক্ত উত্কর্ষসাধনে 
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সাহায্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মন্ুয্প্রক্কতিসাধারণ গভীর সহানুভূতির 

বিরোধী এবং যে কোন জাতির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহাব উচ্ছেদ করিতেছেন, 

এবং সর্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদ্িগকে মৃত পুত্তলিকা হইতে 

নিবৃত্ত করিয|! সত্য ও জীবন্ত ঈগরে প্রতানঘ়ন করিতেছেন, তাহাদিগেব 

প্রতিনিধিরপে আমর। আপনাকে স্বাগতপম্ভাষণ কবিতেছি।  শিক্ষ।, 

পরিমিতাচার, শান্তি, মামাজিক সাম্য এবং মানবীয় উন্নতির আপনি মিত্র । 

এই কারণেই বংশগত সমুদায় পার্থকা অস্বীকার করিয়। আপনার ভিতরে সেই 

গানবভ্রাতাকে দেখিতে আমর প্রণোদিত ভইঘ়াছি, ধাহার এ কাণের 

সর্তোত্কুষ্ট ভাবেব সহিত সামঞ্তন্সম্পাদ্নে উচ্ক্বনিতাভিলাষ । এজন্য আমব। 

আপনাকে কেবল অপরেব প্রতিনিধিবূপে নহে, কিন্তু ঘে মনুযপরিবারের 

সমুদায় পৃথিবী গৃহ, থাহার কাথ্যক্ষেত্র মানবমগুণী, যাহাব ঈশ্বব একমাত্র পিত। 

সেই পরিবারের অঙ্গরূপে আপনারই গন্য আপনাকে ম্বাগতসস্ভাণ করিতেঠি । 

তবে আপনি আমাদিগেব সর্বোধক্ শুভাকাজ্ফা, সহা্ভূতি, স্নেহ এবং 'প্রাথন। 

মঙ্গে লইযা গমন করুন; মঙ্গলমঘ পরমাত্ম। ঘ্বাবা পরিটালিত হইযাঁ আপনি এবং 

আপনার ভ্রাতবর্গ যেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হণ্ডে মতা ও শাধুতার 

কাধা উত্রু্ট ফল বহুন কবিতেছে !” 

“যে সম্ভাণপত্র পঠিত হইল, উহ্| সভাকত্তুক গৃহীত এবং লর্ড ( প্রোবোষ্ঠ ) 

কতক রীতিমত স্বাক্ষরিত হইঘা মেস্তর দেনকে অপিত হয়” এই প্রস্তাব 

বেলিফ উইলিয়াম মিলর উপস্থিত করিয়। বলিলেন থে, তিনি ভারতের বর্তনান 

সংস্কারের কাধ্য, অনেক দিন হইল, গভীর ওৎন্থক্যসহকারে দেখিয়া আপিতেছেন, 

এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থে, কেশবচন্দ্র এবং তাহার ভারতস্থ মণ্ডলী 

সে দেশে ধশ্ম ও রাঙ্গসম্পকীয় উন্নতির জন্য যাহ। করিয়াছেন, তাহা এই সভা 

ব্বীকার করিবেন, ভারতে বর্তমানে যে সংস্কারের কাষ্য চলিতেছে, তৎসহকাবে 

সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন । এবং রেবারেগ্ত ভাক্তার নম্ম্যান ম্যাকৃপিয়ড 

এখন মুল্লেতে আছেন বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, রেধারেও 

ডি ম্যাকৃলিয়ড উল্লে্ করিলেন । অনন্তর লর্ড প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচন্দ্রকে 

সম্তাষণপত্ত্র অর্পণ. করিলেন, শ্রোতৃবর্গ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 

আনন্দধ্বনি করিলেন, এবং অনেকে টুপী ও রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন । 
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আনন্দধ্বনি নিবৃত্ত হইলে, কেশবচন্দ্র, তাহার প্রতি যে স্বাগতসম্তাষণ 

অপিত হইল, তজ্জন্য কুতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্ধবক যাহ! বলিলেন, তাহাব মম্ম 

এই £--সম্তাষণ-পত্রের কথাগুণি তাহাব গভীর কুতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর 

তাহার পক্ষে যে কর্তবা নিদিঃ করিয়া দিযাছেন, তদন্ুসরণে ডত্নাহদান 

কবিল। গ্র্যাসগোব 'প্রাথ চাবি সহম্ন লোক একত্র মিলিত হইমা সহানুভূতি, 

দয] ও আতিখেখতা অর্পণ করিলেন দেখিয়া, তিনি নিতান্ত আহলাদিত 

হইগেন | এ সভ। যে কোন এক জন ব্যক্তির প্রতি সম্মানস্প্রণশন জন্য আহত, 

ইত| তিনি কথন মনে করিতে পারেন না। সমগ্র স্কটল্যাণ্ড, মমগ্র ব্রিটিষ জাতি 
সভাচ্ছলে সমুদায় ভারতেব প্রতি সহান্রুভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে 

তিশি ইহাই দেখিতেছেন। তাহার! তাহাকে বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়া মধোবন 

বিবাছেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহলাদিত যে, তাহাকে সম্ভাষণ করিবার 

অগ্য সন্দাঘ সাম্পরদাদিক ও জ'তীষ ভিন্নতা তাহার। দুরে পবিহার করিয়াছেন । 

(“নি বলিতে আপিয়াছেন, এখানে পাশ্চাতা প্রদেশে যে মংস্কারেব ব্যাপাৰ 

১টপিতেছে ভারতে লোকদিগের মধ্যে উহাই চলিতেছে; সমুনায় জাতির পিতা 

যে ঈশ্ববকে তীহাবা এখানে পূজা কবিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতেব উদ্ধাবের 

দগ্য পেখানে আশ্চয্য কাধা করিতেছেন। সে দেশে উজ্জ্বলতব আলোক 

%কাশ পাইযাছে, সেই কথা বলিবাব জন্য তিনি আমিয়াছেন। সে দেশের 
বাহ ও আভান্থবিক উন্নতি প্রতিদিন বাডিতেছে । এ সমুদায ব্রিটিষ শাসনের 
ঘ্ল। ইংবাজী শিক্ষার গ্রভবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে । 

সভান্ুভতি, উচ্ছাস ও ভাবে প্রাচীন বংশীয়গণ হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
হইঘ। পড়িযাছে। এ সকলের জন্য তাহার! ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট, গ্রীষ্টধশ্মপ্রচারক- 

গণ, 'প্রশত্তহৃদয় জনহিতৈষিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্ধু যথার্থ শিক্ষ। 

জাতীন ভাববিনাশ নয়, কিন্তু পূর্বব পশ্চিমকে এক করা, তত্রতা যাহ! কিছু 
ভাল তাহ। রক্ষা করা, এ দেশের যাহা ভাল সে দেশে প্রচলিত কর1। ভারতের 

সংস্কার জাতীয় সংস্কার, জাতীয় উপাদান হইতে উহা পোষণপামগ্রী গ্রহণ 

করিতেছে; ব্রিটিষ শাসন কেবল উহার নিত্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিয়া 

দিয়াছে । সে দেশয়েরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে সংগ্রাম করিতেছেন 

বলিয়।, অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইতেছেন। অনেকে বলেন যে, ভারতে 

- 
ধক 

ঁ 
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মন্দ বাতী'ত ভাল কিছুই নাই । সে দেশে রক্ষণোপযোগী আচার ব্যবহার 

বা অন্তব্যবস্থানের অভাব । উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোক- 

দিগকে নবজীবন দান করিতে হইলে, যাহ! কিছু দেশীঘ, তাহা সমূলে 
উৎপাটন করিয়া, পাশ্চাত্য ধশ্ম, সভ্যতা, বিছ্য!, শিল্প ও বিজ্ঞান গ্রচলিত করা 

উচিত। তিনি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিঘাছেন, কেন না ভারতকে আজ 

যাহ। দেখা যায়, কয়েক শত বর্ষ পূর্বেবে উহ! তেমন ছিল না । আজ ভারত 

পতিত । প্রাচীন কালে সে দেশে কি প্রকার অমূল্য জীবন ও প্রকুষ্ট চিন্তা 

ছিল, প্রাচীন গন্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পার! যায় ও উহার গৌরব অন্তত 

হয়। ব্রাঙ্গমমাজ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিঘ।, তদুপরি জাতীয় সভ্যত। 

সংগঠন এবং বহু বিবাহাদি নিবারণ করিতেছে । এ দেশের ধম্মপঘাজ ও গৃহ 

পরীবাবের যাহা কিছু ভাল আছে, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু 

মন্দ 'আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে । অমিভাচাব এখনও ভাবতে বদ্ধমূল 

হঘ নাই, উহা! এখনও সহছে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ অর্থ উপাঞ্জন 

করিতে সেখানে যান নাই, পে দেশসম্বন্ধে তাহাদিগের গুরুতর দামি 

'আছে। বে সকল খ্রীষ্ঠান সে দেশে বাপ কবিতেছেন, তাহাদের কর্তব্য ঘে, 

ভারতের বাক্তিগত, পামাজিক এবং পারিবারিক জীবন সংশোধিত করেন। 

সত্য পৃথিবীর থে কোন স্থান হইতে আস্থক না কেন, উহা মানবজাতিব 

সামগ্স্য রক্ষা করে, অতএব সেই সত্যে পূর্ব ও পশ্চিমের বোগ হইবে 

বন্তাকে সর্বশেষে ধন্যবাদ অশিত হঘ। 

লীড.সে সন্তাধণপত্রপ্রদান ও কেশবচন্েন্ন প্রত্যুত্তর 

কেশবচন্দ্র এডিনবরা ও গ্লযাপগে। হইয়া লীডসেতে প্রত্যাবুত্ত হন। লীডসে 

তাহার জুলাই মাসে আপিবার কথ ছিল, অন্থস্থভানিবন্ধন সে সময়ে আমিতে 

পারেন নাই বলিধ়। তত্রত্য লোকদিগের মনে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। কেশবচন্দ্র 

লীডসে প্রত্যাগমন করিলে, ২৭শে আগ, শনিবার অপরাহ্ে, টাউনহলের 

সিবিক কোর্টে তাহাকে হৃদয়ের সহিত স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ জন্য সভা আহ্ৃত 

হ্য়। এখানে বনু সন্ত্রান্ত লোক একত্রিত হন, অনেকগুলি মহিল1 এবং বিবিধ 

সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ডারণ্টন্ লপ্টন্ সভাপতির 

আসন পরিগ্রহ কবেন। বাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে 
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ইহাদিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে £-রেবারেগ্ড জে ই কার্পেন্টাব, 

রেবারেগ্ড এইচ টেম্পল, রেবারেও্ড উইলিয়ম টমাস্, রেবারেগ্ড এইচ টাবাণ্ট, 

বেবারেগ্ড এইচ বাইলস্, রেবারেও মেন্তব উইলকিন্সন, বেবারেও মেস্তর ইলিষট, 
মেন্তর কাটার এম্, পি, মেন্তর জঙ্ঞ টম্পসন্, মেন্তর জোসেফ লপ্টন, মেস্তর এ 
লপ্টন, মেন্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জঙ্জ বক্টন, মেস্তর আন্ডারম্ান অকৃসলে, 
মেপুর আন্ডারম্যান বারণ, মেস্তর এফ কাবট, মেস্তর ডবলিউ এইচ কনযাস', 
মেস্তর টম্পসন্ উইল্সণ, মেস্তর আর ডবলিউ হামিন্টন, মেস্তর ই আট্কিন্সন্ 
কাউন্সিলার হুইটিং, কাউশ্সিলার গণ্ট, কাউন্সিলার উডকক্, মেস্তর বিগ্ার, 
মেস্তর ই বটুলার, মেস্তর ভি লপ্টন (কনিষ্), মেপ্তর ই আর ফোর্ড, মেস্তব 
ভন হোল্মেগ, মেস্তর জে এইচ থুপ্, মেস্তর ডবলিউ এইচ হল্বয়ড 
ইত্যাদি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সভাব নিকটে 
পরিচিত করিয। দিলেন। মেস্তব কাউন্সিলাব হুইটিং লীডপের সভাব পক্ষ 
হতে সম্ভাষণ ও সহান্ুভৃতিস্চক পত্রিকা কেশবচন্দ্রকে অর্পণ কবিলেন, 
তিনিও, ভারতে অমিতাচাব হইতে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে, ততৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বপিলেন। মেস্তর জঙ্জ টম্পপন বলিলেন, কেশবচন্দ্রের সাক্ষাংকাবে 
তিশি বডই আহলাপিত হইথাছেন। তিনি যখন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতধর্ষে গমন 
করবেন, পে লমঘ়ের অবস্থা, আর ত্পরে গিয়া যে অবস্থ। দেখিয়াছেন, এ 

ছইকে তুলণ। কবিয়া, ইংরেজগণের যে ভারতসন্বদ্ধে কত দূর দামিত্ব, তিনি 
বিখেঘরূপে স্বদয়গম করিয়াছেন। পরিশেষে কেশবচন্ত্র দেশকে, পতিতাবস্থা 
হইতে উদ্ধার করিতে যত্ব করিতেছেন। ইংরেজগণের উচিত ঘে, তাহাকে 

ঈদৃশী সহায়তা করেন যে, তিনি অনায়াসে তাহার হ্বদয়ের অভিলাষ পূর্ণ কবিতে 
পারেন; এই বলিয়। তিশি বলা শেষ করিলেন ! ভারতেব উন্নতিলাধনজন্য কি 
কি উপায় অবলন্দিত হইতেছে, মেস্তর টম্পসন্ এতংসঙ্গন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি 
সবিশেষ সে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন; এবং অন্থঃপুরশিক্ষার জন্য মহিলাগণকে 
পেখানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অগ্ুরোধ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তিনি বিশেষরূপে সকলকে বুঝাইলেন। 
মেস্তর কার্টার এম্ পি কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, 
মেস্তর আন্ডারম্যান প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব সম্মতিতে প্রস্তাব 
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শিদ্ধীরিত হইল। কেশবচন্ত্র প্রস্তাব স্বীকার করার পর, মেস্তর টম্পসন এবং 

সভাপতিকে পন্যবাদ দ্রিয! সভা ভঙ্গ তইন | 

পিষ্টলে 'হ্ডিখান এসোপিয়েশন' স্থাপন, মিস্ কার্পেটাবের পত্র ও কেশবচন্দ্রের বক্ত তা 

কেশবচন্দ্র ভন মানে ঘখন ত্রিষ্টলে গমন করেন, তখনই ই্ডিমাণ 

এপনোপিবেশন' স্থাপনে প্রস্তাব ভব । এখন সেই নভাস্কাপন জন্য তিনি 

৯ই সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে গমন করেন। পার্ক স্বাটে “ত্রিটিধ ইন্ষ্টিটিউশনে” সভ। 

আহুত হয়। মেয়র সভাপতির আপন পরিগ্রহ করিবেন কথ। ছিল, কিন্দ তিশি 

উপস্থিত হইতে পারেন নাই পলিথা, মেস্তর ডবপিউ টেবেল সগাপতির আসন 

পরিগ্রহ করেন। সভাপতি মেঘবেব পত্র পাঠ কবিলেন। তিনি অনিবাঘ] 

কাধাবশতঃ লগ্নে যাইতে বাধ্য হইথাছেন, এজন্য সভা উপস্থিত ভইতে 

পারেন নাই । খেস্তব ঘরে এম্ পি, মেস্তব কেটি হদলন এম্ শি, সাব 

ফিঘর, ম্েস্তর ক্মিসনব হিল এই সভাব সহিত সহাঈভতি প্রকাশ কবিবাছেন, 

তিনি উল্লেখ কবিলেন। ভাই শেরিধ। ডাকার বড, রেবাবেগ্ত এম্ হেবছিচ, 

ডাক্তার প্ুডিব, রেবারেগ্র দে গবলিউ কমন্ডিকট ভইতে তিনি পর পাইমাছেন 

বলিলেন । অনন্থর ভারতের উন্নতি ভন্য মিম্ কীর্পেন্টাবে মন্ত্র এবং অনেকট। 

তাহারই অন্ুবোষে কেশবচন্দেব এ দেশে আগমন ইত্যাবি উল্লেগ করিয়া, 

এই ভাব উদ্দেশ্য থ্যিয়ে মিস্ কার্পেটার যাহ। গিখিখাছেন, সভাপতি তাহ। 

পাঠ করিলেন £-- * | 

| 
রঙে 

“গ্রেটত্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, যদিও একই শাপনাদীন, তথাপি এ যাবত 

পরম্পরেব প্রতি সমধিক সহান্রভৃতি, ব। পরম্পরের বিষধষে জ্ঞান নাই । 

জাতি, ধশ্ম, দ্রেশেব অবস্থা এ সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশত; 

পরম্পরের চিন্তার প্রণাণী ও কাধ্যের মূল অবগত হইতে না পাবাতেই এরূপ 

ঘটিয়াছে । এই জন্যই ভারতে ইংরেজগণ এবং ইংলগ্ডে হিন্দুগণ পরম্পরের সঙ্গে 

কদাচ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহাযাদান 

করিতেন, কিন্ত যে সকল ব্যক্তি বহু দিন হইল সে দেশে প্রচারার্থ যত করিতে 

ছেন, তাহার। ব্যতীত, কি করিতে হইবে, অতি অল্প লোকেই জানেন । 

ইংলগ্ডে প্রকাশ্ত কার্যের মূল কুশলকব সাধারণের মতামত, ভারতবর্ষে 
এই মতামত-স্থাপন হওয়ার পক্ষে মে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে। 
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আমাদেব নিজ দেশে ভারতবর্ষপম্পকীঘ জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 

অন্কুলে কুশলকর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং আমাদিগেব 

হি সমগ্রজাবগের জ্ঞান ও উন্নতিবদ্ধনে সাহাযা কবিবার জগ্ত ভারতবধীয়ের। 

ঘেকপ অভিলাষ কবেন, সেইরূপে গ্রেটব্রিটণব।পিগণ--তাহাদিগেব ধন্মসম্পকীয 

৪ সামাজিক আচার বাবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া 

তাভাদিগকে ণেব। কৰবিতে পারেন, তজ্জন্ত স্বচ্ছন্দ খত্ত্র উদ্দীপন কব। এ মভাব 

উদ্দে্ | বিলের পালিঘানেন্টের নভাগণ এবং অন্ঠাগ্ত নগববাশীব। এই 

কাধে সহকাবিত্ব অর্পণে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়ছেন। ইংলগ্ডের বিভিন্ন ভাগ 

হইতে অনেকেই সভাব সভা হইয়াছেন, এবং এডিনববাভে এই সভার 

একটা খাখানভ। ভইযাছে, আর উভাব সঙ্গে একটি মহিলাগণেব সশিতি 

ধাপিত ভইঘাছে। বাইট অনাবেব্ল বন্বেব ভূতপূর্বর গবর্ণব এবং বর্তখান 
£[৭বাণ কাউন্সিলে সভ্য সার কাটল ফ্রিযাব এই কাধ্যের শভিত পৃণ 

শঠাগভতি প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার এই অন্টমোদন বিশেষ মুল্যবান, 

কন না তিনি বহুদিন কায্যোপলক্ষে ভাবতবধষে ছিলেন এবং তঙ্গেনবাপিগণেব 

প্রতি ভাহাব সহাঞ্ভৃতি আছে বলি তাহাদেব অভাব নিক্ব।চনে 

[তিনি উপধুভ্ত 1 হুতবাং নে কব মাইতে পাবে, মভ। এক প্রকার মংস্কাপিত 

১ইন। গিখাছে,। তবে গ্রদেশস্ক মভ। কেবল সাধারণেব নিকটে উহ! গোচব 

+খিবাব জন্য উপযুক্ত মণয়ের অপেঞ্ছ! কবিতেছে । বাবু কেঁশবচন্দ্র সেন 

এদেশের বাজোব প্রত্যেক বিভাগের লোকদিগেব হৃদঘে কেবল ততপ্রতি 

গহানুভতি ও বিস্ময় উদ্দীপন কবেন নাই, কিন্ত যেরূপ সাহস ও সম্থান্তঙাবে, 

£২1% মাহ| করিবাছেন, তজ্জন্ত তংপ্রতি রুতজ্ঞত। প্রকাশ করিযাছেন, এবং 

হ!হ|ব বক্ষণানীনে নান্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কন্তবা, গন্ভীর- 

এাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্বম উদ্দীপন করিয়াছেন । 

এপতেব সাশাযা করিবার জগ্ এইবপে ঘে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 

উ5। কাধ্যে পরিণত হইতে ন। দিযা, নির্বাণ হইতে দেএর| উচিত নয। এই 

ঈপ্তিযান এসোপিয়েশন সমগ্ব জাতির (সভা) হওয়া সমুচিত, কিন্ত 
এমাদিগের প্রপিদ্ধ আগন্ধক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য 

নই কাধ্যাবন্তের প্রযোজন। তীহার এ দেশ-পরিদর্শনের ফলম্বরূপ এই 

৯৭ 
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সভানংস্থাপনের সংবাদ তাহাকে দিয়া ভারতে প্রেরণ করিলে, ত্রিষ্টলের আহ্লাদ 

হইবে । ইহাব ভবিষৎ রুতার্থতাব পক্ষে এটি একটি শুভলক্ষণ যে, ইনি এই 

সভাব প্রথম অবৈতনিক সভ্য ও দেশীয় পত্রপ্রেবক হইলেন। এখন আমাদের 

এই প্রার্থনা যে, তিনি আমাদিগকে অন্ত গ্রহপূর্বক অবগত কবিবেন থে, তীহাব 

এবং ভাবতেব জন্ত আমরা কি কবিব, তিনি ইচ্ছ। কবেন |” 

কেশবচন্দ্র যাভ| বলেন, তাহাব সাব এইরূপে সংগৃহীত হইতে পাবে £ 

তিনি খিশ্বাস করেন যে, অদ্য যে সভা স্থাপিত হইল, উন্ভা উহ্থাব উদ্দেশ্য 

কাধ্যে পরিণত কবিবাব জন্য স্থাধী হইবে । এখানে প্রথমে আমিবাৰ পব 

তিনি অপবাপব অনেক স্থানে শ্রমণ কবিঘাছেন। তিনি যেখানেই গিষাভেন, 

সেখানেই সহানভতি পাইয়াছেন, এবং এরূপ বিশ্বাম কবিবাব কারণ দেখিয়াছেন 

যে, ভারতেব মঙ্গলের প্রতি এ দেশের বিলক্ষণ যতত্র আছে । কিন্দ অনেকেরই 

মনে এরূপ আশঙক্ক। উপস্থিত ভইযাছে যে, এখন গে আন্দোলন হইঘাচ্ছে, 

উহ। ছুদিন পরে তিবোহতিত হইবে | ভাবতবর্মস্থ ংবালী পত্রিক। সকল এই 

আশঙ্ক। আব দুঢমূল কবিতে প্রবৃন্ত। তাহাব। বলিতেছেন, এটি আব 

কিছুই নহে, নিষ দিনের বিস্মযেব ব্যাপাব। তাহার থাহ। বলিতেছেন, 

তাহার অর্থ এই যে, বক্তৃতায় ব্ততাষ এ দেশ প্রাবিত হইঘাছে বটে, ফলে 

তাহ। কিছুই দাডাইবে না। ইতৎলগু মে সকল অঙ্গীকাব করিযাছেন, সে সকল 

অঙ্গীকাবমাত্র। ভাবতে তাহার দেশীঘ লোকেব। এ বাপাবটি যে ভাকে 

দেখিতেছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রক্থত নহেন। তাহাব দেশীয় লোকেব। 

যে আশঙ্ক। পোষণ কবিতেছেন, “ব্রিষ্টল ইত্ডিবান এসোলিষেশন” সংস্থাপন পে 

আশঙ্কা খণ্ডন কবিতেছে। ইংলগ্েব লোকদেব যে তাহাদের সম্বন্ধে 

কল্যাণাকাক্ষ। আছে, তাহাব এই সভাই প্রমাণ । তিনি এখন নিশ্চয বুঝিতে 

পারিতেছেন যে, তাহার| কাধাতঃ কিছু কবিতে প্রস্থত। প্রত্যেক নগর 

সহানুভূতি প্রদর্শন কবিযাছেন, কিন্তু ব্রিষ্টল কাধো কিছু করিলেন, ইহাতে তিনি 

আহলাদিত হইলেন । অনন্তর শিক্ষার উন্নতিপাপন জন্য, অমিতাচার নিবারণ 

নিমিন্ত তিনি যে সকল প্রস্তাব কবিযাছেন, তাহাব উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মিস্ 

কার্পেন্টারের অভিমত--স্বীশিক্ষবিত্রী বিদ্যালয় সে দেশে স্থাপন কবা তাহার 
মতে নিতান্ত প্রয়োজন । যে নকল অল্পবয়ধ বাপক বাপিকা বিপথগামী হয়, 
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তাহাদেব সংশোধন জন্য উপায় করাও আবশ্তক। ভাবতশাসনকর্ত। ও 

শাপিতগণের মধ্যে যাহাতে সন্ভাব বৃদ্ধি পায়, এবং প্রকাশ্ঠে কল্যাণকর মতাম ত- 

প্রকাশ সে দেশে স্থান পাষ, ততৎসম্বন্ধে বলিয়া তিনি তাহার বক্তৃতা শেষ 

কবিলেন। 

বেবাবেণ্ড জে আবল সভাস্থাপনেব প্রত্তাব কবিলেন, মেশ্তব ভার্বাট টমাস 

মন্মোদন কবিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল । প্রস্তাবসম্বন্ধে বিচাব ও তাহাব 

প্রতান্তবেব পব, মেস্তব এফ টাগার্ট সাধারণ লোকদিগের এবং নাবীগণেব 

শিক্ষাবিষয়ে সহানভূতির প্রস্তাব করিলেন, মেস্তব গলারের অন্ুমোদনে প্রস্তাব 

শির্দাবিত ভইল। মিস্ মারি কার্পেন্টার প্রত্তাব করিলেন যে, কেশবচন্জ 

ভাবতবর্ষের উন্নতিসাধন জন্তা যে ঘত্ব কবিতেছেন, তজ্জন্য এই সভা তীহাকে 

সহানুভূতি প্রদর্শন কবিতেছেন, এবং তাহার পরিশ্রমেব নাফলা জন্য অভিলাষ 

কবিতেছেন। তিনি এ দেশে আমিলেন এবং এ দেশের সভান্টভৃতি লইথ। 
,দাশে প্রত্যাবন্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই তাহাব দেশসঙ্থদ্ধে মহতৎকল উৎপন্ন 

ববিবে। মেস্তব পিজে টমাস্ প্রস্তাবের অন্রমোদন কবিলে, প্রস্তাব কলধ্বনিতে 

শির্গাবিত হইপ। কেশবচন্দ্ নিদ্ীরণ জন্য ধন্যবাদ দিলেন । সভাপতিকে 

পাবার দিঘ। সভ| ভঙ্গ হইল । 

বি্দায়দানের সমিতি এবং “উতজও সম্বন্ধে ধারণা” বিষষে কেশবচনের বন্ত হা 

১১১4পপ্টেগরঃ পোমবাব, ভানোবাব গোঘাব কমে, কেশবচন্দ্রেব প্রতা। 

গমনের পূর্বে বিদাঘার্পণ জগ্য পভ! আহত হয। একাদশটি খ্রাষ্টসম্প্রদা 

ভান উপস্থিত ভন । ধিটিষ আগু ফবেণ ইউনিটেবিযান এসোসিয়েশনের 

পেপিছেন্ট সিজে টমাস এক্সোদাব সভাপন্তির আসন গ্রহণ কবেন। উপস্থিত 

বাক্িগনেব মপো উভাদিগেব নাম উল্লিখিত হইতে পাবে £__বেবাবেণ্ড প্রোফে- 

শন প্রম্পটর, ডাক্তাব উলে. ডাক্াব কাপেল, ডি নবন্দ এম এ, জে গিব্সন, 
£চ ডি এইচ ম্মিথ (নবউইচ), টি শ্মিথ (নবউইচ), জে বি ঘমাবি, এফ আর 

এস্, ডবলিউ হডসন্, জে মিল্স্, জি ম্মল, এম এ, জে টমাস, আইজাক্ ডক, 
দঙ্জি সেপ্টক্লেঘাব, ডবলিউ বালাণ্টাইন, ব্রুক লাঙ্গাট হেন্বি আব ডেবিস, 

চন মরগান, জে ব্রাই, জি হটে কাম্ববণ, ফ্েডাবিক পেবি, সি উইন্টার, 

ববাট আর ফিঞ্চ, আও. মরম্স, জি এম্ মফ্রি, ডবলিউ ব্রক ( কনিষ্ঠ), 
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ভবলিউ এইচ চেঙ্গাস, হরকৃন কক্স, ডাক্তাব ইয়ং, ডবলিউ টেলাব, এফ বে, 

জন মবে, রিচা কোলম্যান, ক্রিষ্টান হিনেস্, এম্ মাস্, হেন্বি জে বাগুয়ার, 
ডবলিউ এইচ চানিং, ডি ডি জাবেমে, এইচ আইযাবপন, জে ভেউড, টি আৰ 

ইলিধট ( হনসংলট ), আর সাধেন, আব ম্পিযাপ, আব ই বি, ম্যাক্রেলীন, 

এম পি গাক্ফোইন্, জে ফিলিপা, টি রিকৃস, ডবলিউ পি কৃপল্যাপ্ত, গে পি টি 

উইলমোট, এইচ মপি, ডবলিউ এ ক্লার্ক, টি ভণ্টাব, এম্ ডি বন্ওযে, জে 

ডবলিউ কু, টি হণ্ট, প্রোফেসব ব্রানেগ্ড, সাব জেমস ক্রার্ক লরেছ, ব্ঠ 

এম্ পি, এডুইন লবেন্স এক্রোঘাব এল্ এল্ ডি, এইচ এস্ বিকৃনেল এক্ষোযাব, 

জেম্স্ হপশ্ড এক্কোঘাব, ডেবিড মার্টিন এক্োযাব। ৪ টি প্রেস্টন 

এঙক্গোঘাব, এস্ এম্ টেলাব এক্ষোষাব, ডবলিউ এন্ গ্রীন 'এক্ষোধাব, আন্ডাবম্যান 

বেস্তই এক্সোঘাব (ক্রিটিষ « ফবেণ স্থল সোসাইটির সেক্রেটারি), জজ্ক 

ক্রুইকৃশ্তাঞ্চ এক্োযাব, জন বধার্ট টেলব এক্পোখাব, বিঠাও কীটিং এক্োমাব, 

জে টিভার্ট এক্ষোঘাব, ডবলিউ শাধেন এপ্সোথাব, জে ই মেস এগ্রোযাব) 2 

ফেট ঘেল এক্ষোযার, আলফ্রেড প্রেস্টন এক্সোধাব, জজ্জ হিকসন এপ্োবাব, 

জে টপ এগ্ষোযাব, জে এম্ ডক এঙ্োথাব, £ কেন্সেল এগোযাব। 

হিল্টেন এঞ্োঘাব ইতাদি। 

সভাপতি উপস্থিত ভদ্রমহিলা ৭ ভদ্র মঙ্তোদণগণকে সঙ্গোধন কবিষ। 

বলিলেন,-আমবা আজ সন্ধাব নম্ষ কেশবচন্দ্রেব বিদাখকালে শুভকামন! 

প্রকাশ কবিবাব জন্য মিলিত হইথাছি। এ দেশের যতগুণি শ্রীষ্টসম্প্রদায 

আছে, তাহ!ব প্রতিনিধিগণ কেশব্চন্দ্রেব তি সন্বমপ্রদশন জন্য সমাগত 

হইযাছেন, ইহা দেখিযা আমি নিতান্ত আহলাদিত হইযাছি। বিগত আগ 

মাসের “কণ্টেম্পোরাবি বিবিউযে" বেবাবেগ্ ডবলিউ এইচ ফ্রিম্যাপ্চল 

'ব্রাঙ্গঘমাজ এবং ভাবতবধেব ধম্মসম্পরকে ভবিষাং বিষষে একটি প্রবন্ধ 

লিখিযাছেন । এই প্রবন্ধে তিনি গ্রাষ্ানপিগকে এই উপদেশ দিষাছেন যে, 

ব্রা্ছদেব যে সকল বিষষে নানত। আছে, দে সকল বিষয লইয়। অ।লোচন। 

না কবিযা, সেই সকল বিষ আলোচন। কবা উচিত, ঘাহ। তাহাবা সত্য বলিঘ! 

ধাবণ কবিযাছেন। তীহাবা যাহ দাবণ করিযাছেন, তাহা ক্ষীণ'মুষ্টিতে ধাবণ 

করেন নাই । যদি মেস্তব সেন ( কেশবচন্দ্র) সকপ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
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একমত নন, তথাপি আমাদেব সকলের যিনি পিতা, তাহাব তিনি পূজা কবিষ। 

থাকেন; এবং আমরা জানি যে, তাহার পরিশ্রম স্বদেশে অনেক পবিমাণে 

ফল হৃইযাছে। অপিচ আমরা আশ। করি যে, তাহার স্বদেশী লোকদিগের 

আধো বিশ্রদ্ধ মত বিস্তাব হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্রে ভাবতেব দূরতম বিভাগে 

তাভাব অন্তগামিগণকে প্রেবণ দ্বারা তাহাব পরিশ্রম আবএও ফল বহন কবিবে। 

আম্বা শ্রীষ্ঠান, আমাদেব আশ! এই যে, আমাদেব পরিঅআমেব সঙ্গে তাহাদের 

পবিশমেব দিন দিন মিল হইবে। ভীাতাদেব সকল মতে আমব। অনুমোদন 

কবি গাব না করি, ভাবতে যে পৌন্ুলিকতা প্রচলিত আছে, সেই পৌন্তলিকতা 
গাব সকলেব পিত। ঈশ্বারেব ভাব, এ ছুইযেব সমুহ পার্থকা । 

ইৎলাগ্ডে আপিঘা কেশবচন্্র কি কি কম্ম কবিযাছেন, তাতাব এই সংক্ষেপ 

1হান্ বেবাবেণ্ড আব ম্পিযার্ঁ পাঠ কবিলেন,এই গৃভে অভাথনাব পব 

কেশবচন্দ ইংলগু এবং ঈটলাচগুব চতুদ্দশটি প্রধান নগবে গমন কবিষাছেন, 

এব? বক্তা প উপদেশ দিযাছেন। বাপিষ্ট, কন্গ্রিগেশনাল এব” ইউনি 

'টপিষান্ চাপেলে তিনি উপাসনাব কাধা নির্বাহ কবিযাছেন। চল্লিশটি 

এগব হইছে তাহাব নিকটে নিমস্বণ আদিযাছিল, কিছ্ছ সে সকল স্থানে যাইতে 

পাচলন নাই |  শান্তিসভা, মিতাচাবেব সভ!, উদ্ধবণালয, দীনদবিদ্রগণেব 
পাটি পিট 

পণ্মিসপন, চিকিৎসা, সাহিতা 9 দর্শন শিক্ষাৰ স্থানে এবং বরোবোড ্রিটিন 
গু 

খাপ করেশ ক্কালি এবখ অপবাপব স্থানে ভাবতেব প্রতি ইঈতলগ্ডেব কর্তবা? 
এব* শী-শিক্ষাবিমষে বক্তৃতা কবিষঘাছেন | লগুনেব পূর্ববদিক্স্থ দরিদ্র উপাসক- 

এগুলীকে উপদেশ দিযাছেন। কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে আগমনেব পর হইতে সন্ভবটি 

1৯১ কাশা সগভাষ চলিশ সহভন্মেক অধিকসংখাক লোকেব নিকটে বলেন । 

এতদ্বতীত অনেকগুলি সভাতে তিনি গমন কবিযাছেন এবং কিছু কিছু 

বলিধাছেন, এবং বাজকীধঘ প্রপান প্রধান লোকেব সহিত সার্ষাৎ কবিঘা, উাহাব 

গমবিশ্বাপিগণেব ষে কোন একটি বিশেষ অভাব আছে, তাহ। নিবাবণ জন্য 

মালাপ কবিয়াছেন, এবং পে অভাব শীঘ্রই বিদবিত হইবাব সম্ভাবন| | 

জাম্মীণ দেশীষগণেব যাজক বেবাবেগু ডাত্তাব কাপেল বলিলেন ঘে, 

ছম্মাণিব খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের কাধ্যের সাফল্য জন্য নিতান্ত সমুস্রক, এবং 
তক্জন্ ঈশ্ববেব নিকটে আশীর্বাদ ভিক্ষ। কবিতেছেন। তাহাব| জানেন 
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যে, এ কার্য করিতে গিয়া তাহাকে বিবিধ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে, 

এবং তজ্জন্ত উৎসাহ ও চরিত্রের স্থুকোমলতা উভয়েরই প্রযোজন। একজন 

মান্তষে এ ছুই ভাব একত্র সংযুক্ত প্রায় দেখিতে পাগয়া যায় ন1। কেশবচন্দ্রে 

মুগে তাহার। যাহ। শুনিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের বিশ্বান হইঈঘাছে যে, তিনি 

লুখারের ভাবে কাধা করিযা, তাহার দেশের সংক্গীবকাণ্য সম্পন্ন করিবেন । 

রেবারেণ্ড প্রোফেমব প্রম্পটব সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবেন ষে? ব্রাঙ্গণগণেব 

হৃদঘ হইতে, শত শত বর্ষ হইল, আলোকেব জন্য যে প্রার্থন৷ উখিত হইয়াছে, 

তাহা কেশবচন্দ্রে পৃণ হইয়াছে । এ কিছু সামান্য বিষয় নহে যে, যে দেশের 

প্রাচীন ধর্দগুলি ক্ষয় পাইধাছে, এবং এখন কতকগুলি শুক্ষ জীবনশূন্য অস্থিমান্ 

অবশেষ আছে, যদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, সে কেবল 

পচাইবার প্রাক্রয়ামাত্র, সে দেশে আজ উচ্চতর দেবনিশ্বসিত প্রবিই হইয়া 

জীবনপঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইঘা পুনবায একটি জীবন্ত 

দেহ গঠন করিধা তুলিধাছে । কেশবচন্দ্র যে সংস্কারে কাধো প্রবৃত্ত, ততসঙ্বন্থে 

আশ্বস্তত। উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, বহশ্যবাদোচিত ভাবাধিকো অথব। 

মুসলমানধশ্মেব মত কেবল পৌন্তলিকতাব প্রতিবাদে পধাবসন্ন হয় নাই, উহ 

দেশীয় সর্বপ্রকারেব সামাজিক অকল্যাণের বিরোপে দণ্ডামান হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে পূর্বের প্রকৃষ্ট পৃজাপদ্ধতি ছিল, কালে উহ। বিকার গ্রস্ত ভষ্টা বিবিধ 

কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, মানবজাতির একত্ ও শ্রাততত দুষ্টিব, বভিভূতি 

হইয়া গিযাছে; যে সকল ভেদ কেবলমাত্র সামধিক ছিল, পে গুপি স্থাণী 
আন্তর্বাবন্থান হইযা পড়িয়াছে। এই পকলেব প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে। মে 

সকল সতা অস্বীক্ত হইয়াছে, সে মকলেব পুনর্ধোষণ। অনিবাধা এবং তাহ। 

হইতে কলাণ ভিন্ন আব কিছু ভইতে পাবে না। ভারতের ইতিহাপে এই 
সকল অকলাণের বিরোধে একবার বিলক্ষণ প্রবলতব প্রতিবাদ হইবাছিল। 

মনুয্জাতির ইতিহাসে, ধন্মবিষয়ক চিন্তাব ইতিহাসে, বৌদ্ধধশ্মের গ্রবর্তক 

শাকামুনির উপাখ্যানের সদৃশ আর কিছু নাই, কেননা তিনি ধন সম্পদ ক্ষমতা 

রাজাভিমান এই জন্য দুরে পরিহাৰ করিয়াছিলেন যে, মানবজাতির অতি 

নীচতম ব্যক্তিকে তিন ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্থের 

বল এই ভ্রাতৃত্ব, কিন্ধু এই স্থলে উহার ছূর্বলতা যে, সকল মন্ুস্যই জর! 
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মতা রোগ শোকের অধীন, এই মূলোপরি ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইগ্রাছিল। সে 

দেশের ধশ্ম যে পুনরায় প্রবল হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধম্ম যে অকল্যাণের বিরোধ- 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার নিবারণে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ 

এইট | কবৌদ্ধধন্ম মান্ধষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ আনিয়। উপস্থিত করিল, 

অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পবিণত করিতে পারিল না, সর্বথা উচ্ছেদ 

মানবের ছুঃথশিবুত্তি মনে করিয়া উহারই জন্য ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরেব পিতৃত্ব 
এবং ভীহার সহিত মিলনজশিত ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা না দিয়া, দুঃখের একতাতে 

পাতৃত্ব স্বাপন করাতে, বৌদ্ধধশ্ম কিছু করিতে পারিল ন1। মানবসাধারণ বোগ- 

শোকাদিকে মূল করা অপেক্ষা, ব্রাঙ্গসমাজ যে মূল নির্দেশ করেন, তাহা উচ্চ। 

বাঙ্ষপমাজ মানবাত্মার উপরে ঘে ভগবানের আলোকপ্রবাহ নিপতিত হয, 

দাত! স্বীকার কবেন, এবং সকল মনুষ্য, এমন কি সেও ঈশ্বরোন্মুখীন হইতে 

পাবে, যে (বাইবেলোক্ত অমিতাচারী সন্তানের হাষ ) দ্র দেশে গমন করিয়া 

দতসর্বন্থ হইয়াছে, সেও বলিতে পারে, “আমি উঠি, উঠিয়া পিতার নিকটে 

গমন কবি” -এই সত্যোপবি আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রেব 
কাষো আশ। করিবার আরও একটি কারণ আছে, সে কারণ সারলা ও উতসাহ। 

প্রকাণ্ড অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম কবিতে গিয়া, প্রাণ ন! দিয়া তাহাতে রুতার্থতা৷ 

কথন হম না। এ প্রাণদান অগ্রিদাহাদি না হইয়া, আত্মীয় স্বজন ধাহাদিগকে 
অতান্ত ভালবাসা যাষ, সম্মান করা যায়, তাহার্দিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে 
পাবে। কেশবচন্ত্র ধাহাদেব নেতা, তাহাদিগকে এ সকল পরীক্ষায় অবশ্য 

নিপতিত হইতে হইয়াছে; এ সকল পরীক্ষায় তীহার। সমুদায় পৃথিবীর 
খীষ্টানগণের সহানুভূতি লাভ করিবেন, এবং তিনি আশা করেন, ইংরেজজান্তি 

€ ইতরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা তাহারা প্রাপ্ত হইবেন। বেবারেগ্ড ডবলিউ 
ধক মনে করেন যে, কেশবচন্ত্র ঠিক সময়ে এদেশে আগমন করিয়াছেন, কেন 
না ১৮৭০ সন ইউরোপীয় জাতিকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। 

তাহার আগমনে ইংলগুবাসিগণ তাহার স্বাগতসম্তাষণ করিয়াছেন, এবং এখন 
হইতে তাহারা তাহার কার্ধো দমধিক ঁৎন্থৃক্য প্রদর্শন ৬ তাহার ক্ুতার্থতার 

গন্য আশা ও প্রার্থনা করিবেন । 
বেবারেণ্ড এইচ আদ্মারন্ এই ভাবে বলিলেন,--চার্চম্যান্ ও ডিসেন্টার 
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হাই চার্চম্যান ও লো! চার্চম্যান উহাদিগের মধ্যে কি প্রভেদ, কেশবচন্দ্র এ 
দেশে আদিবার পূর্বে অবশ্য জানিতেন, হয়তো ব্রডচার্চ শব্দের অর্থ কি, 

তাহাও অবগত ছিলেন, কিন্তু এ কথা জানিতেন ন। যে, মতগুলি সম্প্রদান 

আছে, সকলের মধ্যেই হাইচার্চ, লোচার্চ ও ব্রডচার্চ, এ প্রভেদ আছে । তিনি 

আশা কবেন যে, যদি অন্য লোকের ইন্ভাতে আশঙ্ক। উপস্থিত হয, কেশবচন্দ্ 

এ বিষয় নৃতন জানিতে পাইয়| সুখী হইবেন । তিনি দেই পকল বিভিন্ন 

মতের লোককে সন্মুখাসম্মুখীন অভাথন। কবিতে পারিতেছেন, তিনিই 

ধাহাদিগেব একত্র হইবার পক্ষে উপাঘ হইযাছেন এবং ধাহাব! তাহার মত 

লোকের সন্নিধান বিনা পরম্পব হইতে পথক্ তইষা থাকেন । ইংরেজ জাতিব 

দোষ এই যে, তাহার। আপনাব আপনাব দলে বদ্ধ থাকেন; কোন এক জন 

মান্গষকে তাহারা সাধু বলিমা জানিতে পারিলেও, তাহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন 

থাকে, হিনি কোন্ চাচ্চেব লোক ।" খাহাদের হীদয শ্রীষ্টকে ভালবাসে, ধাভাব। 

একই জীবন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, ধাহারা সমভাবে মগ্যাজাতিমাত্রের মঙ্গণ 

চান, তাহার! সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা বশতঃ একত্র না হইয়া, অনেক দিন হইল, 

ভিন্ন হইয়। আছেন। ঘথন কেশবচন্ত্র প্রথমে এদেশে আসেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন 

সম্প্রদায়েব লোক একত্র মিলিত হইয়া তাহ।ব অভার্থনা করিযাছিলেন। নে 

সময়ে তাহার মতামত প্রকাশ পায় নাই । তিনি তাভার মতামত সকল প্রকাশ 

করিয়া বলিযাছেন। এখন তাহার বিদায়কালে ধাহার| অভ্র্থনা কবিতে 

আপগিযাছেন, ধাহার। প্রথম অভ্যর্থনা কবিয়াছিলেন, তাহাদিগেব অপেক্ষ। 

পর্শাশ২গুণে আপনাদিগকে দোষভাজন করিতেছেন । বিদেশ হইতে মত 

বাক্তি এ দেশে আসিয়াছেন, তন্মধো একজনও কেশবচন্দ্রের মত সারলা 

প্রকাশ কবেন নাই, কেন না তিনি যাহা, তাহাব বিপবীত বা কিছু লোকে 

বোঝে, এজন্য সর্নবদ। যত্রুপহকারে আন্মপ্রকাশ কবিষাছেন। সাম্প্রদাধিকতাব 

সময় চলিষ। যাইতেছে । দৈবাখ বা সামাজিক কারণে যিনি যে সম্প্রদার়ভূক্ত 

হইঘ1 গিযাছেন, সে সম্প্রদায়ে আর তিনি বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। 

তিনি আশা করেন যে, এখানে ধাহারা উপস্থিত হুইয়াছেন, তাহারা সকলে 

সাম্প্রদায়িক ভাব ভলিযা যাইবেন, এবং একজন খ্রীষ্টান, ঈশ্বরভীরু, সত্যাজুরাগী 

ব্ক্তিকে-তিনি ষে কোন নামেই কেন পরিচিত হউন না-_-ভাই বলিয়া, 
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ঈশ্বরের সম্ভান বলিয়া স্বাগতসম্ভাষণ করিবেন। ইহা হইলে কেশবচন্দ্র এ 
দেশ হইতে এই ভাব লইয়া যাইতে পারেন যে, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের 
পক্ষেই আশা আছে। 

পৃথিবীর সভ্যতাবদ্ধনে বাইবেলের মধো উচ্চতম না হউক, উচ্চতর শক্তি 

বি্মান, কেশবচন্দ্র এ কথ। স্বীকার করাতে, রেবারেণ্ড জি মফি আহ্লাদ 

প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ এখানে উপস্থিত 

হইয়াছেন বপিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে ন। যে, কেশবচন্দ্রের সর্ববিধ মতে 

তাহার! কলে সায় দিতেছেন। এতম্বারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে যে, 

তাহার এবং তাহার সহসাধকগণের নিকট ঈ্বর যত দূর সতা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার। দৃঢত। সহকারে তাহার অনুবর্তন ককুন। চা্চেব ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 

আছে, ইহাতে তাহার আহ্লাদ, কেন না ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেই পবস্পরেব 

প্রতি নির্দয় হইবার কোন কারণ নাই। ভিন্নতা তখনই নিতান্ত দুষণীয 

ঠধ, ঘথন মানুষ ভ্রাতৃবগকে এই কথা বলে, “সরিয়া যা কেন না আমরা 

০ঠামাদের অপেক্ষায় পবিভ্র।” তিনি যখন একজন কঙ্গিগেশনালিষ্ট, তখন 
তাহাকে ইহ। বিশ্বাপ করিতেই হইবে যে, প্রতিমাষ আপনি সত্যান্বেষণ 

করিবেন, এবং গে সত্য কত দূর অস্থনরণ করিলেন, তজ্জন্য ভিনি আপনি 
ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, অপরের জন্ত দায়ী নহেন। মিতাচারের পক্ষ হইতে 

[তান কেশবচন্্রকে ধন্তবাদ দ্িতেছেন। রেবারেও্ড ডসন বরন্দ বলিলেন, এ 

দেশে ধাহার। অযিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদ্দিরুদ্ধে রাজবিধি 

চাহিতেছেন, কেশবচন্দ্র তাহাদিগকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। 

পারিসপের প্রোফেমর আলবাইটস্ আপনাকে “সোসাইটি অব ফ্রিকন্শেন্স 

মাগ্ড প্রোগ্রেসিব খিজমের” (ম্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ব্রর্ধবাদের 

মমাজের ) প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়। এবং এ সভার মূলতত্বগুলি সংক্ষেপে 

বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ওংস্থকাসহকারে কেশবচন্দ্রের সংস্কারকাধ্য 

পযাবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহার কার্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ উপলব্ধি 

কবেন। মিস্ ফেথফুল মহিলাগণের পক্ষ হইয়] এই বলিয়া আহ্লাদ গ্রকাশ 
করিলেন যে, কেশবচন্দ্র নারীগণের শিক্ষার জন্য নিতান্ত উৎসক। ভারতে 

এ কাধ্য করিতে গিয়া তাহাকে অনেক প্রকার বিস্কে পড়িতে হইবে, কিন্ত 
৯৮ 
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ইত্লগ্ডের মৃহিলাগণ কেশবচন্দ্রের এ বিষযে যত্বের আদর বুঝেন এবং তাহাদেব 

দুঢ সংস্কার এই যে, নাবীগণের উন্নতিসাধনে পুরুষগণ যত্ব করিলে, শীঘ্ব 

তাহাদিগেব মন্তকে আশীর্বাদ বধিত হয়। কেন না, 

“নারীর যে পঙ্গ দেই পুরুষের, নম 

উঠে পড়ে, বামন বা দেব, বদ্ধ মুক্ত ।* 

আোতৃবর্গ কেশবচন্দ্রেব প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তজ্ঞন্য 'তিণি 

তীহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, বেবারেগ্ড আয়ার্সনেব বক্তৃতামধ্যে যে উদঘাত ছিল, 

তদন্রসাবে ইংলগুসম্বন্ধে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে তিনি গ্রস্থত, এইবপ 

কহিয়া যাহা বলেন, তাহাব সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ঃতিনি 

আজ হয মাস হইল ইংলগ্ডে আসিযাছেন, ইতিমধো তিনি নিজ সামর্ধ্যা্সাবে 

এদেশেব বিষঘ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অনেক প্রকাশ্য ও অগপ্রকাশ্য সভাগ 

গতাযাত কবিযাছেন, এবং সব্ধান্ত্র এদেশীষগণেব যাহাতে ভাবতের প্রতি মর 

হয়, তজ্জন্ত যত্বু করিযাছেন। গভীর বিষষে বলিবাব পর্বেব, বাহিবেব বিষঘ 

দেখিষ| তাহার কি প্রকাব ভাব হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাই বলিতে 

উদ্ভত। সর্বপ্রথমে লগুনে বিপণিগুলি এমনি করিয়। সাজান, এবং যেখানে 

সেখানে এত বিপণি যে, মনে হর, এখানে বিপথি বিন। আর কিছু নাই। এ 

নগরটি ঘেন পণ্যবিক্রেতুগণেব নগরী । তাহাব মনে হইয়াছে, যদি সকলেই 

পণ্যবিক্রেত। হয়, পণ্য গ্রহীতা কোথায়? দ্বিতীযতঃ বিজ্ঞাপনেব আদব 

উাহাব মনোযোগ আকর্ণণ কবিষাচে । উত্তর দক্ষিণ পূর্বব পশ্চিম সর্ব 

কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হ্যাগুবিল। গাড়ীতে চডিতে গেলে যেন মনে হয, 

ডেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে ( সংবাদপত্রে ) চড়িতেছি। এক ষ্রেশন ভইতে 

অন্ত ষ্টেশনে যাইতে হইলে, স্টেশনের নাম খুজিয়া পা্য়। যায় না, কেবল 

বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়। চলিয়া যাইতে হয়। তাহার মনে হয, 

ভবিষ্যতে যত জন নর ব। নাবী পথ দ্যা গতাধাত করিবেন, তাহাদের কপালে 

এক এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়। দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ-- কেবল কাজ, কেবল 

কাজ। “জনবুলের' (ইংরেজগণের ) সমুদায় জীবন দক্ষিণ হস্তে নিবিষ্ট। 

ইহারা যেন মানুষ নন, এক একখানি মন্ত্র, বিশ্রাম নাই, নিত্যকাল কাজ করিবার 

জন্য হষ্টা। যেখানে সেখানে, এখানে ওধানে হাম্লেটের ভূত্রের মত কেবণ 
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সর্ধদ! ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইংরেজদের ভোজনের বিষয় তিনি কিছু 

বলিতে চান । যখন তাহারা ভোজনের জন্য একত্র মিলিত হন, তখন মনে 

হয, যেন তাহারা শিকার করিতে আসিয়াছেন। আর তাহার এ মনের ভাৰ 

ঠিক এই জন্য যে, কি জানি বা কোন বিপদ্ ঘটে, এই ভয়ে মহিলাগণ এক এক 

জন ভদ্র লোকের আশ্রয় না লইয়া ভোজনস্থলে প্রবেশ করেন না । তীহাদের 

শাহারের টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্ত, সমুদ্রের মংস্য একত্র জড় 

হইয়াছে, আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা কাটা, চামচ এ 

ছুরীতে সঞ্জিত হইয়। গমন করেন । তীহার উদ্বেগ, এমন কি ভয হয়, যখন 

তিনি দেখেন, টেবিলের পাখী ও জন্তগুলি যেন আবার জীবিত হইয়া উঠিতে 

প্রস্থত। এ পরিমাণে ক্রমান্থয়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক জনের 

নিকটে বসিতে ভষ হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্নিপক ইংবেজী 

গোমাংস তিনি দেখেন, তখন তাহার হাড়ের উপরে মাংস জিব জির করিতে 

থাকে । সর্বশেষে এদেশেব নারীজাতিব পরিচ্ছদসন্ন্ধে তিনি দুএকটী কথা 

বলিতে চান। একালেব মেয়েরা এক 'প্রকাবের বিশেষ জীব । তিনি আশা 

করবেন যে, তাভারা ভাবতে গিষা উপস্থিত হইবেন না। তিনি ছুটি বিষযে 

আাপন্তি কবেন, মাথা আর নেজা | একালে নারীগণের অধিকার লইযা বিরোধ 

উপস্থিত । তিনি কি গভীরভারে এ প্রশ্ন উপস্থিত কবিতে পারেন না, পুরুষেব 

 চেথে নারীন অধিক স্থান অধিকার কবা উচিত নয়? এ কথা সত্তা যে, সভ্য 
দেশ এক জন পাশ্চাত্য মহিলা পাচ জন পুরুষের স্থান অধিকাব করেন । 

নাবীজাতির স্ুবিচ।র থাকা উচিত । এখন মাথার কথা । ইংলও্ড এবং ইযুরোগীয় 

মভিলাগণেব মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল অপেক্ষা লশ্বা মনে 

হঘং কিন্ক তিনি শুনিয়াছেন, মাথার পেছনে যে প্রকাণ্ড খোপা আছে, তার 

ভিতরে কিছু লুকান আছে, পরীনক্ষ। করিলে উহা পরীক্ষা বহন করিতে 

পারিবে না। তিনি আশ! করেন যে, বর্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা, 

ভবিষ্যতে মস্তিফ যাহাতে উর্বর হয়, তহসঙ্গদ্ধে অধিক মনোযোগ দিবেন । 

এখন গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগরের 

দরিদ্রতার আর্ধিকা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছেন । লগুনেব 

ভিক্ষুকগণকে দেখিলে বড়ই ক্লেশ হয়। এখানে শরীর মন আত্মার দুর্গতির 
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মূল এক অমিতাচার। আর একটি বিষয়ে তাহার বড় কেশ হইয়াছে, তিনি 
কখন মনে করেন নাই, এ দেশে জাতিভেদ দেখিতে পাইবেন। এখানকার 

ধনীরা ব্রাহ্মণ, আর দরিদ্রের শূদ্র। পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর রক্ষণস্থান, 
আর পরিণয়াঙ্গীকারভঙ্গের বিবরণ মধ্যে মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে বাহিব 

হয়, এই সকল বিবরণ তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাহাকে 

এ দুইটি বিষয়ে বড়ই ক্লেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাপনকর্তৃপক্ষ অন্যায় খির্ধি 

প্রচার দ্বারা অমিতাচার ও বেশ্যাবৃত্তির পুষ্টিপোষণ করিয়াছেন। এই মকল 

দোষ তাহার চক্ষে পডিয়াছে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, এই সকল দোষ শীঘ্র 

সংশোধিত হয়। অন্য দিকে লগ্ডনের দয়ার কাধ্য দেখিয়া! তিনি প্রশংসাবাদ 

ন। দিয়া থাকিতে পারেন না। লগুনের দাতব্যে বসরে তিন কোটি মুদ্রাব 

অধিক আয় হয়। নিশ্চয় খ্রী্টধশ্মের ফল। লগ্নে এক দিকে যেমন এমন 

অকল্যাণ আছে, যাহার তুলনা অন্যত্র নাই, তেমনি আব এক দিকে সেই 

অসহায়াবস্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইংলগ্ডের একটি অন্তর্বযবস্থানে 
তাহার চিত্ত বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছে, সেটি গৃহ । ইংরেজগণের গৃহে যেমন 

এক দিকে স্সেহ মমতা আছে, অন্য দিকে আবার উচ্চতম ধন্ধ ও নীতির 
শাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকাধ্যের সঙ্গে প্রার্থনা ও উপাপনার ভাব 

মিশিয়। রহিয়াছে, ইটিতে ঠিক খ্রীষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে |, ইংরেজ 

শিশুগণের উজ্জল গ্রীতিপূর্ণ মুখশ্রী তাহার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, 

এবং অনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুব। যেখানে বাস 

করে, সে গৃহ স্থখের গৃহ । ইংরেজগণের প্রকাশ্তে মতপ্রকাশের শক্তি অতি 

প্রবল, এতদ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে । দাতবা, গৃহ ও প্রকাশ্টে 

মতপ্রকাশ, এই তিনটি ভারতে যাহাতে প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্য ইনি ইংরেজ- 

গণের সাহাযা ভিক্ষা করিতেছেন। অনেক ইংরেজ ভারতে গিয়া বাস 

করিতেছেন, কিন্তু আজ পধাস্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হয় নাই। 

তিনি আশা করেন যে, সাধারণের শিক্ষা, শোধনালয়, স্বাস্থ্যবর্ধনসমিতি, দরিদ্র- 

শমজীবিগৃহ, অন্ধবধিরগণের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অন্তর্ব্যবস্থান সে দেশে 

স্থাপিত হইবে । তিনি ভারতের জন্য যেখানেই কিছু বলিয়াছেন, সেখানেই 

সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইংরেজ্সের! সে 
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দেশের অবস্থা জানেন না, ষদ্দি জানিতেন, সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ 

জন্য অবশ্ঠ উদ্িগ্ন হইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের জন্য এই কয়েক 

বিষয় চান-_সাধারণ লোকদিগের বি্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিবর্ধন, মগ্ 

ও অহিফেনের বাণিজ্য-সক্ষোচ, দাতব্য প্রচলন, বিবাহ্ৃবিধিসংশোধন। ইংলগের 

্মভীবনদন্বদ্ধে বলিতে গিয়া তাহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি স্থমহান্ 

দোষ বিদ্যমান-_( ১) সাম্প্রদায়িকতা, (২) ক্ষুদ্রতা, (৩) অপ্রশস্ততা! | জীবনজল 

সাম্প্রদায়িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হইয়া পরিমাণে অল্প হইয়া গিয়াছে, উহার 

আধ্ধ তেমন গভীরত। নাই । শ্রীষ্টানসম্প্রদায় দিন দিন অতি সঙ্কুচিত ভাবাপন্ন 

হইয়। পড়িতেছে, এত সম্কৃচিত যে, প্রশস্ত মানব-হৃদয় ও আত্মার তাহাতে 

গ্ান হয় না। এ দেশের লোক অন্নগ্রহবাকো তাহার দেশের উল্লেখ করেন, 

ইহা শুনিয়া তাহার নিতান্ত কৌতুহল হইয়াছে । সে দেশের গঙ্গার তুলনায় 

এখানকাব টেম্স নদী একটা সামান্য খাল, হিমালয়ের তুলনায় এখানকার 
পাহাড়গুলি বল্লীকোচ্চয়, এখানকার ঘরগুলি অতি ছোট ছোট, আত্মার 

ঘব তদপেক্ষায় আরও ছোট । ঈশ্বরের গৃহ সহস্র সহম্র ভাগে বিভক্ত হইয়া 

একটি একটি সামান্য কুটীর হইয়াছে । মতভেদ অনিবাধ্য, যেখানে সবল 

মতভেদ নাই, সেখানে শ্োতোবরোধ ও জীবনহীনতা উপস্থিত । যেখানে 

জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য ঘটিবেই, ইহার বিরোধে তাহার কিছু বলিবার 

নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিংসা--যাহা শ্রীষ্টধর্মোচিত নহে--তাহাবই 

তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। কাথলিক, প্রোটেষ্টাপ্ট, টিনিটেবিয়ান্, 

গকল সম্প্রদায় এক ভ্মিতে একত্র মিলিত হইয়া থাকিবেন, খ্রীষ্ট ইহাই 
বলিযাছেন। তিনি বলিয়াছেন, “তোমর] যদ্দি এক জন আর এক জনকে 

ভালবাস, তাহ! হইলে লোকে এতদ্বারা জানিবে যে, ভোমরা আমার শিশ্ঠ ।” 

এবপ ভাব তাহাদিগেব ভিতরে নাই বলিয়া তিনি ছুঃখ করিতেছেন, কিন্তু 

ভবিষ্যতেব জন্য তাহার আশ। আছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের ্রীষ্টানধর্ম 
এতি কঠোর, উহার মধ্যে কোমলতা নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এই শ্রীষ্টানধর্মম অন্য 
জাতিকে নিম্পেষণ করিবার নিমিত্ত, সহম্্ সহশত্র লোককে বধ করিবার জন্য 

প্রার্থনা করিয়া থাকে । তৃতীয়ত: ইংলগ্ডের স্্রীষটধর্ম আধ্যাত্মিক নুহ, জড়ভাব- 

প্রধান। অত্রত্য শ্রীষ্টানগণ বাহুম্পর্শঘোগ্য বিষয়, চান, চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া 
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অন্তররাজাদর্শনে তীহার! নিরত নন। যেমন বাহ জীবন আছে, তেমনি অধায় 
জীবন আছে, বলিতে পারা যাধ, আত্মারও চক্ষু, কর্ণ ওহস্ত আছে। যদি ঈশ্বরকে 
পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাবেতে ও সত্যেতে তাহার পৃজা কর! উচিত । 

ইংবেজগণ সঙ্জনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তীহাবা মধো মধো 

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধনজন্য নিজ্জন গিবিশিখরে কেন আরোহণ করেন না? 
বাহ্ানুষ্ঠটান ও মতাদিব ভিতরে ঈশ্ববকে দেখিবার প্রবুত্তি তাহাদের প্রবণ, 

অধ্যাত্ম অন্তদূ্টি অতি অল্পই আছে। মতগুলিব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তর্ক 

বিতর্কের ভিতবে প্রবেশ করিবাৰ প্রযোজন নাই । প্রথমতঃ তিত্ববাদ | তিন 

সকলেই স্বীকার করেন, কিন্ধ একজ এখনও বুঝিবাব অবশিষ্ট আছে। ইষ 
বোঝা কি কঠিন? কখনই নহে। যিহুদিগণ ঈশ্বরের একত্ব বিলক্ষণ 

হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মানষ ঈশ্ববেব দ্রিকে যাইবাব পথ চাহিষাছিল, 

কেবল ঈশ্ববকে পুজ| কর] নহে, মাষের জীবনে নাধুতা, দেবভাব, ঈশ্ববেব 
সত্য ও প্রেম অবতীর্ণ দেখিতে তাহার। আকাজ্ফ। করিযাছিল, এবং যথাসমঘে 

পুত্ধেব সমাগম হইল । খ্রীষ্টরাজ্য খ্রীষ্টকে ঘথার্থভাবে গ্রহণ করেন নাই 
তাহাকে ঈশ্বর কবিয়াও তাহাকে যথার্থ সম্মান দিতে পাবেন নাই | তীভাব 
যথার্থ সম্মানন। কি? প্রতোক অন্ুগামীব তিনি বক্ত মাংস হইবেন । খ্রিষ্টেব 
উপযুক্ত হইবার জন্য গ্রতোক মানুষকে খ্রীষ্টের মত হইতে হইবে। থ্রী 
যাইবার বেল| বলিয়| গেলেন, আমি না গেলে পবিত্রাত্মা আাপিবেন না, কিন্ত 
দুঃখের বিষয এই যে, আজও পবিভ্রাত্মা আসিলেন না। গ্রিহুদিগণ প্ররুতিতে 

ঈশ্বরকে দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টেতে ঈশ্ববকে দেখিলেন, কিন্তু প্রতিবাক্তিব 
আম্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে, পিতা পুত্রেতে এবং পুত্র পিতাতে লুকাইয। 
পড়িবেন। শ্রীষ্টানগণ কি পরমাস্মবপে ঈশরকে দেখিয়াছেন, পরমাত্মরূগে 
তাহাৰ পুজা করিয়াছেন! মান্যষের আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। ঘা 
না, পরিশেষে খ্রীষ্টানগণ কি এই কথ। বলিবেন? ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয। 
ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে অন্তঙব কর। যায়, ইহ! তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। 
্ীষ্টেব মধা দিয়! ঈশ্বরকে জানা যাষ না, কিন্ধ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টকে 
জানা যায়। পৃথিবী অবতারের পৃজা করিতে গিয়া, এক ঈশ্বরকে খণ্ড খং 
করিদা ফেলিয়াছে । ফলতঃ সত্য মঙ্গল ভাবাদি সকলই ঈশ্বরের | যেখানে 
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মতা ও মঙ্গলভাব আছে, সেখানে ঈশ্বর বিরাজমান । শ্রীষ্ট ঈশ্বরের দাস; 

ঈশ্বরের ইচ্ছাই তীহার ইচ্ছা ছিল। সকল মন্স্তের সেই ভাবের একত্ব অনুভব 

করা লক্ষ্য, যে ভাবে সমূদায় সত ও মঙ্গলের প্রকাশ বলিয়া অনুভূত হয। 

পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, আত্মসমর্পণ, ইহাই শ্রীষ্টধন্ম। যে কোন ব্যক্তিতে এই 

সকল আছে, তিনি গ্রীষ্টের প্রতি যথার্থ ভাবাপন্ন। খ্রীষ্ট কোন ব্যক্তিবিশেষের 

মুখাপেক্ষী নহেন। দেবনিশ্বসিত, অপৌরুষেয় বাক্য ও পরিত্রাণ পবিক্রাত্মা র 

সঙ্গে সংযুক্ত । এই পবিভ্রাত্মা না আসিলে, ঈশ্বরকে যথার্থভাবে পুজা কব 

যাইতে পারে না, খ্রীষ্টকে সম্মান করা যাষ না। তিনি বিশ্বাস কবেন, মানবের 

ভিতবে সত্য ভাবই খ্রীষ্টভাব। খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, শ্রী ঈশ্বরকে বাক্ত কবেন। 

তিনি আর এক জন ঈশ্বর নহেন, কিন্ধু ঈশ্বরের সেই ভাব, যে ভাব মান্রষেব 

জদযেব ভিতরে কার্য করে। শ্রী ও ঈশ্ববকে নিকটবর্তী করিবার জন্য 

£ংলগ্ডে ছুইটী মহতী শক্তি কাধ্য কবিতেছে, একটী ব্রড চাচ্চ, আব একটা 

িসেপ্টারগণ। ব্রড চাচ্চ হৃদঘকে প্রশস্ত করিতেছে, ডিসেপ্টারগণ মতগুলিব 

প্রশস্ত অর্থপ্রদানে প্রবৃত্ত । ইংলগ্ডে তাহার আপাষ এই ফল হইয়াছে যে, 

তিনি ভারতবাসী হইয়৷ এখানে আঙ্ঘাছিলেন, ভারতবাসী থাকিয়া দেশে 

ধিরিঝ। যাইতেছেন। তিনি ব্রাঙ্গ হইয়। এখানে আসিযাছিলেন, ব্রাঙ্ধ থাকিব! 

দেশে ফিবিধ| যাইতেছেন । তিনি দ্রেশকে আরও অধিক ভালবাসিতে শিক্ষ। 

কবিলেন | ইৎবেজগণেব স্বদেশহিতৈষণ। তাহার স্বদেশহিতৈষণাকে বদ্ধিত 

কবিধা |ধয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ধ এবং মানবগণের ভ্রাতৃতে বিশ্বাস 

লইঘ। আসিযাছিলেন, সেই বিশ্বাস লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি 

এমন একটি মতা গ্রহণ করেন নাই, যাহা ঈশ্বর অগ্রে তাহাব অন্তরে প্রকাশ 

ন। করিয়াছেন । শ্রীছ্ধশ্মের কোন তত্ব নহে, কিন্ত তাহাদের জীবনের প্রভাব 
তিনি আত্মস্থ করিতে যত্ব করিযাছেন। তিনি সকল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের পদতলে 

বপির। তাহাদিগের সেই সমুদায় জীবনের দৃষ্ান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যে দৃষ্টান্ত 
তাহাকে এবং তাহার দেশকে পবিত্র করিবে, আলোকিত করিবে । যেমন 

গঞ্গাতটে, তেমনি টেম্ন নদীর ধারে ঈশ্বরের সন্গিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছাস ও 

প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন; যেমন হিমাঁলয়ে, তেমনি লক লমণ্ড এবং লক 

কাট্রাইনের ধারস্থ পর্ববতসমূহদর্শনে তিনি গভীর যোগ সম্ভোগ কবিয়াছেন। 
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তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই সেই এক ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন । 

যদি সর্বজ্জ তিনি তাহাকে ন। দেখিতেন, তাহ। হইলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ 

ভয়াবহ হইত। মহারাজ্ঞী হইতে সামান্য লোক পধ্যন্ত তাহার প্রতি দয়া ও 

সহান্থভূৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন । শত শত ভিন্নতা সত্বেও সকল সম্প্রদায়ের 

লোকে তাহাকে ভাই বলিয়া স্মেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্ৃপক্ষগণেব 

নিকটে গমন করিয়াছেন; তাহার| তাহাকে, ভারতের প্রতি স্ববিচার হইবে, 

তদ্ঘিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহারাজ্জী ভিক্টোরিয়ার প্রতি 

ভক্তিমান্; তাহার দর্শন পাণ্যা অবধি তত্প্রতি তাহার অনুরাগ আরও 

গভীরতর হইয়াছে । এ সকল দর ও সহানুভূতির বিনিময়ে তিনি তাহাদিগকে 

কি অর্পণ করিতে পারেন? তং্প্রতি যে ন্সেহ দরা প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহার লমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপ্দিকশুন্ত হইয়৷ 

আপিয়াছিলেন। ত্রাহার৷ তাহাকে কেবল স্বাগতসস্তাষণ দ্রিযাছেন তাহ। নে, 

তাহাকে খাওযাইয়াছেন, পরাইথাছেন। এ নকল দয়াব জন্য তিনি তীহাব 

পিতা এবং তাহাদের পিতাকে মমগ্র হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছেন । 

এদেশ হইতে চলিয়া যা£বার সময় যতই নিকটবন্তী হইতেছে, ততই রুতজ্ঞতার 

গুরুভার তিনি অধিকতর অনুভব করিতেছেন । এ সকল দয়। স্বীকারের 

বান নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন? স্বর্ণ রৌপ্য তাহার নাই, ধনেতে যেমন 

দরিদ্র, জ্ঞানেতে তিনি তেমনি দরিদ্র। তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন 

তিনি জানিতেন না যে, তিনি ঈদূশ সম্মান লাভ করিবেন। তিনি এ দকল 

সম্মানের উপযুক্ত নন। তাহাদের উদ্বাব সহান্ুভূতিপূর্ণ হৃদয় হইতে এ মকল 

সম্মান সমাগত হইয়াছে । তাহার সান্তনা এই যে, তিনি বিনীতভাবে ত্াহার্ধের 

সেব। করিয়াছেন। উহাই তীহার হৃদয়ের আহ্লাদ, এবং তাহারা তাহাকে 

যে সহান্ুুভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহ| তাহাকে সংকন্মে উৎসাহ দান করিবে। 

তাহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন, 

তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে -পারিতেছেন না, ইহাই তাহার ছুঃখ। 

ভগবান্ দয় দর্শন করিতেছেন, তিনিই উহা দ্েখিতেছেন। তাহাদিগকে 
আশীর্ববাদ করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা 

ও শুভকামনা বিনা তাহার আর কিছু দেবার নাই । তাহার ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। 
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স্ব ঈশ্বরই তাহার নিকটে আত্মম্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহাই 
তাহার মত, শাস্্, ধন, সম্পৎ্, আশ।, সান্তনা, বল ও দুর্গ । ঈশ্বর প্রেমন্থরূপ, 

এইটি তাহারা অনু ভব করিয়া সান্তনা লাভ করিবেন। উহ] তাহাদের ধশ্ম, জীবন, 

আলে।ক, বল ও পরিত্রাণ হউক। তাহার ঈশ্বর অতি মধুর, তিনি তাহার 

মধুরতা তীাহাদিগের নিকট প্রদর্শন করিবেন । এ দেশে অবস্থিতিকালে তিনি 

যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহ] বিস্বৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদি তিনি 
তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয়, 

করির়। ন| থাকেন, তাহাকে তাহারা ক্ষমা করুন, কেন ন। তিনি তাহাদের 

দেশের রীতি নীতি জানেন ন।, যদি তিনি কথন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়। 

থাকেন, উহা! অনভিজ্ঞত। হইতে ঘটিধাছে, হৃদয়ের অভাব হইতে নহে। 

বিদাষ গ্রহণের সময় উপস্থিত। ইংলগ্ড হইতে তিনি যাইতেছেন, কিন্ত 
হংলণ্ড তাহার ইদয় হইতে অপন্ত হইতেছে ন।। প্রিয় ইংলগ, বিদায়, 

“তোমার সম্দাষ ন্যনতা সত্বেও তোমায আমি ভালবাসি ।” সেক্সপিধব 

ও নিউটনের দেশ, স্বাধীনতা ও দয়াশীলতার দেশ, বিদায়! যে দেশ কয়েক 

দিনের জন্য তাহার গৃহ ছিল, যেখানে ভ্রাতৃ-প্রেমের ভগিনীপ্রেমের মধুব 

আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, সেই এই কথেক দিনের গৃহ, বিদায! প্রিয় শ্রাতৃবৃন্দ, 
অগিনীবৃন্দ, বিদাষ। 

আৰ জে পি লরেন্স বাট এম্ পি প্রণ্ডাব কবিলেন, “আমাদের প্রসিদ্ধ 
অভ্যাগত ব্যঞ্জিকে আশ্বাস দান করিতেছি যে, তাহাৰ গৃহ ও বন্ধুগণেব 
নিকটে গমনের পন্থ। শুভ হউক।” এই প্রস্তাবে কলে সম্মতিদান কবিলে 
সঙ্গীত হইল, কেশবচন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া 

সশাঙ্প হইল । 

সাউদ।ম্পটনে কেশবচগ্ট্ের বিদায়ব।ক্য 

১৭ই সেপ্টেপ্র, প্রাতঃকালে, লগ্ডন পবিত্যাগ করিয। সাউদাম্পটনে গমন 

কবেন। এখান হইতে অগ্রেলিয়। নামক বাম্পতরীতে ভারতে গমন করিবার 

কথা । রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল সাউদাম্পটনের ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে কিছু 

ঝলিবার জন্য অন্থরোধ করেন। এখানে অনেক ব্যক্তি তাহার বক্তৃতা শ্রবণ 

কবিবার জন্য উপস্থিত হন। এই সকল বাক্তির মধ্যে রেবারেগড চারল্স 
ঁ 
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উইলিষমস্, এস্ মার্চ, ডবলিউ হীটন, আর কেবেন, ডবধলিউ এমারি, এস্ 

আলেক্জেগ্ডার (য়িুদ্িগণের উপদেষ্টা ), ডাক্তার ওয়াটসন্, ডাক্তার হিয়াণ, 

মেসর্স্_ ই ডিকৃসন, চিপারফিল্ড, বালিং, ফিপার্ড, স্টীল, জি, এস্, কক্সওষেল, 

ষ্টিবিন্স, প্রেষ্টন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 
মেস্তর কেল কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলে, তিনি এই মন্মে 

বলিলেন;-তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইলেন যে, সমুদ্রকূলে দাড়াইঘ। 

ইংরেজজাতিকে বিদায়স্থচক কথা বলিতে তাহাকে তাহারা স্থযোগ দিলেন। 

এই ছয়মাসকাল এখানে অরস্থান করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোকেব 

সহানুভূতি ও দয়! পাইয়াছেন। তিনি সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকেব 

সহিত ভ্রাতভাবে মিলিত হইয়াছেন । তিনি এই সমুদায় ব্যাপারে পূর্ববাপেক্ষ। 
সবল হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন । যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু তিনি 

এখন সমুদায় পৃথিবীর লোক হইযাছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, 

যদ্দিও তিনি তাহার দেশকে ভালবাসেন, তথাশি তিনি দেশে গিয়া সেখানে 

চরিত্র ও অন্থর্ব্যবস্থানে যে দোষ ও অপূর্ণতা আছে, তাহা প্রদর্শন করিবেন, 

এবং যাহ! অপর জাতির মহ পবিত্র এবং ভাল আছে, তাহ। গ্রহণ করিবেন। 

ইংলগু এবং ভারত রাঙ্সম্পর্কে মে প্রকার মিলিত হইয়াছেন, তেমণি 

আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই 

জন্য যাহ। কিছু ভাল, তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। এই ছুই জাতিৰ 

যোগ স্বয়ং বিধাতাকর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, এ ছুই জাতিকে এক হহয়। যাইতে 

হইবে। ভারতের মন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সত্য আলোক গ্রহণ 

করিতে পারে, কিন্ত ইংলগ্ের আম্ম। ভারতের আত্মা-ছুই জাতির হদয়-- 

ঈশ্বরের গৌরববদ্ধনাথ মিশিষা এক হইয়া যাইবে । ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং 

মানবের ভ্রাতৃত্বে তাহার স্থদৃঢ বিশ্বাপ। এ ছুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ 

ব্যাপার করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে সাহার সংস্কার দৃঢ়তর হইয়াছে । যখন 

তিনি দেশে যাইবেন, তখন দেশীয় লোকদ্িগকে বলিতে পারিবেন যে, তিণি 

উহ্থার অঙ্কুবোদগম দেখিয়া আসিয়াছেন। ইংলগ্ডের সহস্র সহজ নরনারী, 

ভারতের প্রতি যাহাতে স্থবিচাব হয়, তাহ। করিতে রৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! 

সম্মূধে একটি প্রকাণ্ড ভবিষ্যং বর্তমান। এই ভবিষ্যংকে গ্রত্যঙ্গ | 

ৃ 



ইতলগ্ডে কেশব্চন্জের কাধ্য ৭৮৭ 

কবিবাব জন্ত ইংলগুকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে । তাহাকে 

বলিতে দেওয়া হউক, পূর্বব পশ্চিম চুই মিলিত না হইলে স্বর্গরাজ্য প্রত্যক্ষ 
হইবার নহে । এইরূপ কথিত হইয়াছে, এবং আমরা প্রতিদিন দেবনিশ্বসিত- 

যোগে শুনিতে পাইতেছি, পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র স্বর্গরাজ্য উপবেশন 

করিবে । চিন্তা, উৎকর্ষ, সামাজিক পবিত্রতা এবং পারীবারিক মধুরত। পশ্চিমে 
আছে, কিন্তু উহা! উন্নতি ও সভ্যতার অদ্দভাগমাত্র । উত্সাভ, উদ্যম, দৃঢ় 

অপ্যবসাঘ, পরহিতসাধনে বিবিধ অনুষ্ঠান, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সকল 

গ্রকাব বাধাবিস্ব অতিক্রম কবিবার পক্ষে বজকল্প দার্টা, এসকল দেখিয়া মন 

খিশ্মিত হয়, কিন্তু ইহাই সকল নয়। মখন নিজ দেশের দিকে এবং প্রাচা- 

পিভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি গাঢ অঙ্গরাগ, নিজ্জন 

চিন্তা, এক অদ্বিতীঘ পবমাজ্ম/। সহ গভীর যোগ, সংপাব হইতে চিত্ত 

প্রতিনিবৃন্ত করিয়া ঈশরের স্বরূপসমূহে চিত্তাভিনিবেশ, সে দেশে হীদয 
এদেশে মন, সে দেশে আত্মা এ দেশে ইচ্ছাশক্তি দেখিতে পান। যখন 

ঈগবকে মমুদাঘ হৃদযেব সহিত, আত্মাব সহিত,মনের সহিত এবং বলের সহিত 
ভালবাসিতে হইবে, তখন চরিত্রের এ চারিটি উপাদান একত্র মিলিত করিতেই 
১ঠবে। এদেশে বা সে দেশে মে হৃদয়াদি নাই, এ কথা তিনি কহিতেছেন 
না, কিশ্থ তিনি বিশ্বাস কবেন, প্রত্যেক জাতি সতোর একাংশমাত্র বিশেষভাবে 

প্রদর্শন করবেন, এবং পে অংশসন্বন্ষে অতিবিশ্বস্ত | ইংলগ্ড সেই অংশ প্রদর্শন 

কবে, যাহাতে চবিত্রেব বল, অভিপ্রাধসম্পাদনে উত্সাহ, বিবেকিত্ত, বদান্যভাব, 

ককটবাপবাণত। প্রকাশ করে, আর ভারত ও অন্য প্রাচ্য প্রদেশ যোগের 

খধুবতা, চবিত্রেব মধুরতা, বিনম্র ভাব এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ প্রদর্শন কবে । 
ইংলপু ও ভারত, পূর্ণ্ব ও পশ্চিমের মিলিত হওযা কি অনিবাধ্য নয়? জাতীয় 
বিমুক্তি, সার্বভৌমিক পবিজ্রাণ নিষ্পন্ন হইবার জন্য এক জ্ঞানতির »্তা অপর 

জাতির অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে । বাণিজাসম্বক্ধে যেমন বিনিময় চলিতেছে, 
এতংসঙ্গন্বেও সেই প্রকার বিনিময় অনিবাধ্য | তিনি যাহা এখানে বলিতেছেন, 
দেশে গিয়াও তাহাই বলিবেন। পূর্ব 'ও'পশ্চিমকে একত্র হইতে হইবে, 

এইটি তাহার হৃদয়ের নিয়ামক ভাব; ঈশ্বর তাঁহাকে যে আলোক দিয়াছেন, 

তিনি সেই আলোকানুসারে তাহার ঈশ্বরৈর স্ঝ$ করিবেন | মতের ভিন্নতা 



৭০৮ 'আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

আছে বলিয়। পরস্পরের বন্ধুত৷ হইতে পরম্পরকে বিচ্ছিন্ন করা কখন উচিত 
নহে। অতি মঙ্গলকর ভবিষ্যৎ সম্মুখে । তিনি ইংলগ্ডের চরণে নিপতিত 
হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, যে দেশ'ঈশ্বর তাহার হস্তে ন্তা্ত 
কবিয়াছেন, ঈশ্বরের পরিচালনায় ও নিশ্বসিতে মথাশক্তি তিনি তাহার মঙ্গল- 
সাধন করুন। তিনি ইংলগ্ডের বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন-__ 
ধাহাবা৷ তাহার প্রতি দয়া ও সহাগ্ভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের 
নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে ভাই ভগিনী 
বিনা অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না । এ দৃষ্টিব নিকটে রাজাপস্পকীয় সঙ্বদ্ধ 
কিছুই নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে অধাত্ম পবীক্ষাথ পবীক্ষিত করিবেন। তিনি 
আমাদিগকে ডাকিযা পবম্পরেব প্রতি কর্তবাসাধন কবিতে, পরম্পরকে ভাল- 
বাপিতে বলিতেছেন । কেশবচন্ত্র এই কথা কহিয়া শেষ করেন, “আপনারা 
কি আমায় ভালবাসেন? আপনার। কি আমার দেশকে ভালবাসেন? যদি 
আপনার ভালবাসেন, আপনাদের সাহাযো 9 সহকারিত্বে মামাব দেশ 
উপরূত ৭ সরুতজ্ঞ হইবে, এবং আপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন যে, 
পূর্ব দেশ হইতে সত্য ও শক্তির মহান্ প্রবাহ সমাগত হইয়।, পশ্চিম দেশে 
মন ও আত্মাকে উর্বর করিতেছে এবং উংকুষ্ট শশ্ত উৎপাদন কবিতেচ্ে। 
সেই সময় আলিতেছে, যেখানেই থাকুন, মানষের। ভাই । অতএব ভাতি এ 
জাতীয ভাব, এ সমুদায ভিন্নতা আমর! বিস্বাত হই এবং মামরা স্কলে সেই 
মহান্ পিতাব লঙ্গিধানে একত্র মিলিত হই, ঘিনি গ্লীতিযুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র 
এবং বিশ্তুদ্ধ; তিনি কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থনা শুনেন না, কিন্থু লমুদায 
জাতির হিত অবলোকন কবেন, এবং মানবসমাজের নিয়তি শাসন ও 
পরিচালন করেন। আমব|। তাহাব নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তাহার 
উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, কারণ তিনি নথার্থই করুণাময় ঈশ্বর__তাহাব 
জীবগণের মধ্যে যাঙ্থারা নিতান্ত ক্ষুদ্র € দরিদ্র, তাহাদিগের প্রতিও তিনি 
দয়ালু ও কক্ণাশীল। আমি আশা করি, আমার এ দেশে আগমন ততপ্রতি 
অধিকতর অনুরাগ বর্দন করিয়াছে । এখন আমি অনুভব করিতে আরম্ভ 
করিয়াছি যে, তিনিই আমার সর্কেসর্ববা। আমি যেখনেই থাকি, তীহার 
বিগ্কমানতা আমাষ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাই । আমি দেখিতে 
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পাই যে, তিনি আমার সঙ্গে এস্বান হইতে ওস্থানে গমন করেন। তিনি 

আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাকে স্বদেশে ফিরাইয়া 

লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার সঙ্গে এবং আমার চারি দিকে তাহার 

প্রীতিপূর্ণ বিছ্যমানতা অঙ্থীভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্যমানতাই আমার 

বল, আমার সাত্বনা, পরিজ্রাণ। যদ্দি আমি আপনাদ্িগকে আর কিছু শিখাইয়৷ 

ন| থাকি, এই সত্য আপনাদিগকে বলিয়াছি_যে কেহ বিনীতভাবে প্রত 

পবমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহারই প্রতি করুণা ও দয়! প্রদর্শন করেন, 

এবং ধাহারাই তাহার উপরে আশ্বস্ততা স্থাপন করেন, তাহাদিগকে তিনি কখন 

পরিত্যাগ করেন না। যে দুরূহ কাধ্য করিতে আমরা! প্রবৃত্ত, তৎসম্ধদ্ধে তিনি 

আমাদিগের হস্তকে সবল করুন। আমাদিগকে মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিশ্ব 

পবানিত করিতে হইবে, কিন্ধ প্রভূ পরমেশ্বর যদি আমাদের পক্ষে থাকেন, 

তাহা হইলে কল বাধ সত্তেও আমরা কৃতকার্য হইব, জয়লাভ করিব ।” 

পরিশেষে কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সমুদায় শ্রোতৃবর্গ জানৃপবি 

উপবিষ্ট হইয। প্রার্থনায় যোগ দ্রিলেন। উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে যথার্থ 

শাত্তপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্রীম্া সর্ধ্বেসর্ববা হন, এবং ছুই জাতি নিতা- 

কালেব জন্য এক পরিবার হন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল। 

বেবারেগ্ড এডমগ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,_-“এই সভা এই 

একট বিশেষ অধিকার অনুভব কবিতেছেন যে, বাবু কেশবচন্ত্র সেনকে শেষ 

বিধান দিতেছেন। তাহারা অত্যন্ত গতস্ুকানতকারে এ দেশে তীহাব 

গতাধাত পধ্যবেক্ষণ কবিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহার দেশের প্রতি ইংলগ্রের 

ক্তবা দ্েখাইয়াছেন, এবং তাহার দেশীয় লোকদিগের জন্য ইংলগ্ যাহা 

কবিযাছেন তজ্জন্ত ধন্যবাদ দিয়াছেন । পৌন্তলিকতা পরিহার এবং ঈশ্বরের 

পিতত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করার কার্ধ্য-যাহা চল্লিশ বংসর পূর্বের 

রাজা রামমোহন রায় আবস্ত করিয়াছিলেন, তৎ্সহ যোগ দিয়া তিনি যাহা 
করিতে আরম্ত করিয়াছেন, তত্প্রতি তাহারা গাঢ় সহান্ভৃতি অর্পণ করিতেছেন । 
তাহার জীবনের কাধে তিনি কৃতকৃত্য হউন, ইহা তাহার! প্রোখ্পাহিতচিত্তে 
অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং তীহার ও তাহার জীবনের কার্যের 

উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবস্থান করুক, তাহাদদিগের এই প্রার্থনা তিনি গ্রহণ 
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করিবেন, এই তীহাদিগের ভিক্ষা |” ই ডিকসন্ এক্কোয়ার জে পি প্রস্তাব 

অন্রমোদন করিলেন। যরিহুদী উপাপকমণ্ডলীর প্রতিনিধি রেবারেণ্ড এম্ 

আলেকজেপ্ডার, কেশবচন্দ্র যে তাহাদিগকে এই নকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য 

ধন্যবাদ দিলেন; এবং তাহাব মহতকার্যের কৃতাখতা অভিলাষ করিলেন এবং 

এই আশা প্রকাশ করিলেন গে, তিনি বালফোবের এই কথাগুলি প্রত্যঙ্গ 

করিবেন £- 

“তব প্রীতি পুরস্ক(ব সম্পদ্ ল্ভিবে, 

ধিনি শর্গে সিংহাননাসীন, তাহা হ'তে ; 

ভ্রান্তচিত্বে মে ঈনেরা ফিবায সপে, 

না.ভাগত তারামম তাবা উল্ললিবে।” 

গুধেসলিধান্ মিনিষ্টার বেবাবেগু মেক্তব ওস্ববণ আশ। প্রকাশ করিলেন 

যে, ভারতে নারীগণেব শিক্ষাসন্্ন্ধে উন্নতিবিষষে ইংবেজগণ ফেশবচন্দ্রকে 

যথোপযুক্ত সহায়তা করিবেন। বাধ্িষ্ট মিনিষ্টাব দি উইলিয়ম্স্ বলিলেন, 
তাহার বন্ধুগণ কেশবচন্দ্েব প্রতি সহান্ভৃতি প্রকাশ কবিতে অন্থবোগ 

করিয়াছেন, এবং তাহাকে এই বিষষে নিশ্চিত্ব করিতে বলিষাছেন যে, 

এবাঞ্জেপিকাল নন্কন্ফরমিষ্টগণ তীহার যেরূপ শুভাকাজফী, এমন আর কেহ 

নাই । তাভারা এ কথা বিস্ৃত হইতে পারেন না, কি বাইবেল, কি তাহাদের 

পরিব্রাতা। (শ্রীষ্ট), কি অন্য মাহ! কিছু অতীব মুলাবান্, সকলই তাহাব। 

পর্বদেশ হইতে পাইযাছেন, এবং পূর্বদেশের জন্য তাহারা ঘে কোন ত্যাগ 

স্বীকাব করুন না কেন, তাহাতে লাভ তাহাদের থাকিবে । 

প্রস্তাব সর্বসন্মতিতে শিদ্দাবিত হইল । কেশবচন্র মল্পক্ষণ পবেই 

পেনেন্সিউলার আগত ওবিয়েন্টাল ট্টিম নাবিগেশন কোম্পানীর “অষ্ট্রেলিয়া” 

নামক বাম্পপোতে, তাহার সঙ্গী ভাই প্রপন্নকুমাব সেন সহ আরোহণ 

করিলেন। বিদাষকালে অতি গভীর দৃশ্ঠ উপস্থিত হইল। যে সকল বন্ধু 

ত্রাহাকে বাম্পীয়পোতে তৃলিয়। দিতে আপিরাছিলেন, তাহারা সকলেই 

বিচ্ছেদজনিত ক্রেশান্রভব করিলেন । ছয় মাসকাল ইংলগ্ডে অবস্থানের পর 

স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কেশবচন্দ্রের পক্ষে যুগপৎ ক্লেশ ও আহ্লাদের কারণ 

হইল । . 
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পরিশিষ্ট 

কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের যত্বের সীম! ছিল ন|। বিদায়কালে কেশবচন্ত্র 

আপনি প্রকাশ্তে বলিয়াছেন যে, তিনি এক কপর্দক হস্তে লইয়া ইংলগে 

আগমন করেন নাই । 'কলাকার জন্য চিন্তা করিও ন1, এ নিদেশ তিনি 

চিরকাল সমান পালন করিয়াছেন, ইংলগ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম কেন 

ঘটিবে। রেবারেও মেস্তর স্পিয়াস কেশবচন্দ্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার 

যত্ব করিয়াছেন, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র এবং তীহার বন্ধুগণ চিরদিনই তীহার 

নিকটে কতঙ্জ থাকিবেন। তিনি কখন শয়ন করেন, কখন আহার করেন, এ 

মকল বিষয় পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে নির্বাচন করিয়। স্থানে স্থানে বিতরিত হয়ঃ 

বজনীতে ১০টার সময় শয়ন, প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়ালা চ।, উপাসন।, 

প্রাপত্র, স্নান ১০॥ট| পর্য্যন্ত, ১০॥ট। হইতে ১টা পধ্যস্ত অধ্যযন, ১ট1 হইতে 

?ট। পধ্ান্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি, ৫টায় সাযং ভোজন, ৬টা হইতে ১০ট। পরান 

সাক্ষাৎকাব প্রভৃতি; কেশবচন্ত্র নিবামিষভোজী, ডিম পধ্যন্ত খান না, পানীয়-- 

জল, লেমনেড ও গরম দুগ্ধ; প্রাতঃকালের ভোজা সামগ্রী--ভাত, মাখনে ভাঙা! 

আলু, শাক শবুজী ব| দাল। মধ্যাহ্ন ভোজন এরূপ, অতিরিক্ত ফল, পুডিং 

( পাস ) এবং মিষ্ট বস্ত্র, ডিম না দেওয়া পিষ্টক। এক জন মিলা কিরূপে 

বার্ধন এ লেমনেড প্রস্তত করিতে হয়, তাহ] পর্য্যস্ত লিখিয়া বিতবণ কবেন। 

প্রপিদ্ধ দার্শনিক জন ই্টয়ার্ট মিলের সহিত সাক্ষাংকাব একটা বিশেষ 

ঘটন।। কেশবচন্দ্র মেন্তর মিল সহ সাক্ষাৎ করিবাৰ অভিলাষ জ্ঞাপন কবাতে, 

তিনি বলিধা পাঠান, তিনি আপনি আপিয। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, 

হাব নিজেব যাইবার প্রয়োজন নাই। নিদিষ্ট দিনে মেব্তব মিল ঠিক 

সময়ে আসিয়! উপস্থিত । অর্দ ঘণ্ট। কাল উভয়ের আলাপ হয়। কেশবচন্ত্র 

কোন সম্প্রদায়েব সহিত আপনাকে একীভূত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ 

আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচন্দ্র দ্বারদেশ পধ্যস্ত যাইতে 

উদ্যত হন, মেস্তর মিল কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু হাটিয়া 

তিনি দ্বারে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়! দ্িলেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোকমাত্রে 

যে অতি বিনয়ী হন, মেম্তর মিল তাহার অসাধারণ দৃষ্টান্ত । কেশবচন্্র 

ওবোরণ নদীতীরস্থ ষ্টাফোর্ডে সেক্সপিয়রের গৃহ দর্শন করেন, অক্সফোর্ড ও 
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ক্যান্বিজে যখন গমন করেন, মেন্তর কাওয়েল, মেস্তর মরিসের সহিত সাক্ষাং 
করেন। উদাব মতে মেন্তর মূরিম্ কেশবচন্দ্রের অতি আদরের পাত্র ছিলেন। 
প্রোফেগব ম্যাক্সনূলরেব সহিত একত্রিত হইযা ডাক্তার পিউজির নিকটে 
ষান। ডাক্তার পিউজি এক জন অতি দু বিশ্বানী লোক। তিনি জীবনে 

ধম্মসন্বদ্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিযাছেন, তাহার ইযন্তা নাই । তিনি যে গৃহে 

উপবেশন করেন, সে ঘরের মেজিঘার উপরে চাবিদিকে পুস্তক ছড়ান। গভীব 
বিষে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে ম্যাক্সমূলর জিজ্ঞাস করিলেন, কেশব- 
চন্দ্রের যে পপ্রকাব মত, তাহাতে তাহাব কি পরিত্রাণ হইবে? ডাক্তাব 
পিউজি ইঈষ২ হাপিষ। বলিলেন, “হ1, আমি মনে করি, তিনি পরিত্রাণ 
পাইবেন।” ডাক্তার পিউজির মুখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই অদ্ভুত বলিয়া মনে 
কবেন। ডিন্ ষ্্যান্লির সহিত কেশবচন্দ্রেব হৃগ্ভতার কথ। বলিবার প্রয্মোজন 
কবে ন।, তাহাব স্বাগতপস্তাষণসমষে তিনি যাহা বলিষাছেন, তাহাই তাহাব 
বিশেষ পরিচয দান করিয়। থাকে । এস্থলে মিস্ কার্পেন্টারের কেশবচন্দ্রের 

সহিত ব্যবহারে কিছু উল্লেখ কবা প্রধোজন। মিস্ কার্পেন্টার কেশব- 

চন্দ্রের স্বাস্থাবক্মার পক্ষে নিতান্ত অবহিত ছিলেন, আহারাদির ব্যবস্থ 

কেশবচন্দ্রের নিজেব মতে নয়, তাহার মতে নিশ্পন্ন করিতে হইত | দেশের 

বীতিনীতি শিক্ষা দিতে তিনি নিতান্ত তংপব ছিলেন। এমন কি, কি 

প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকাবে কেশবিগ্তান করা উচিত, পে বিষে 

পযান্ত তিনি হস্তক্ষেপ কবিতেন। বফীযসী মহিল। অতি অল্প কারণেই তুমুপ 

কাণ্ড করিধ| তুলিতেন। বৃদ্ধাব সকল বাবহারই ক্ষমার যোগা । 

কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে ঈপৃশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে কোন 
কোন ব্যক্তির চিত্তে ঈধানল প্রদীপ্ত হইল । এফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিযা” কথঞ্চিং 

ঈর্ষান্বিত হন, স্থগেব বিষয় এই যে, 'ইংলিশম্যান' অনুকূল দৃষ্টিতে সমুদাথ 
দেখেন ' ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে 

আলোক লাভ অপেক্ষা, ভিতব হইতে যে আলোক প্রকাশ পায়, তাহারই 
অন্ুরণ হিন্দুগণেব পক্ষে শ্রেম, ধাহার। ব্রাহ্গগণের পথে বিদ্ব উৎপাদন 
করিতে চান, তাহাদেব, গ্যামোলিয়ান খ্রীষ্টানগণসন্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 

স্মরণ করা সমুচিত; থে স্থলে বিদেশিগণের লোকে অঙ্গলবণ করিতে চায় না, 
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সে স্থলে কেশবচন্দ্রের কথায় পৌত্বলিকতা৷ পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা 

মাতাকে পধ্যস্ত ছাড়ে। এক জন অল্পবয়স্কা বিধবা, জানান মিশনের মহিলাগণ 

কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া, ্রীষ্টানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধবাটীর 

আত্মীশ্নগণ তাহাকে প্রত্যানয়ন করেন । কেশবচন্্রের বন্ধুগণ' এ কাধ্যে সাহায্য 

করেন, সুতরাং তহোর নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই 

অপবাদের প্রতিবাদম্বরূপ তিনি বামিজ্ঘামে বলিয়াছিলেন, “তিনি খ্রীষ্টান 

মিশনারিগণকে অনুনয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহার মণ্ডলীর নামে 

'পবাদ ঘোষণা না করেন। তিনি যতদিন ইংলগ্ডের স্বাধীনভূমিতে আছেন, 
তত দিন তিনি জানেন, তাহার সন্থরম নিরাপদ, এবং তীহার মণ্ডলীব কল্যাণের 

ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে ।” এ দেশ হইতে কেশবচন্দ্রের 

নিন্দাস্থচক একখানি মৃদ্রিত পত্রিকা ইংলগডে প্রেরিত হয়। এ পদ্ধিকাব 
এই উদ্দেশ্য ছিল, কেশবচন্ত্র যে প্রকাব বৈরাগাদি প্রচার কবেন, সেৰপ 

তাহাব জীবন নহে । একজন অপরিচিত লোক আসিষা কেশবচন্দ্রকে, এ 

পত্রথা শিধ যথার্থ তত্ব কি, জিজ্ঞাসী করেন। কেঁশবচন্দ্র সমুদায় তত্ব বলিলেন, 
তিনি সন্তষ্ট হইযা' এইরূপ উত্তর দেন, “এই' সকল কাপুরুষদিগকে নিজ্জিত 

কবাই তাহার জীবনের কায 1” 

১৪০৩ 



২৫ 

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত 
হইয়াছিলেন 

কেশবচন্দ্র স্বদেশ যাত্র। করিয়া সদুদ্রবক্ষে বাম্পপোতে ভাপিতেছেন। 

বাম্পপোত দ্রতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমর! এই অবসরে ইংলগ্ডেব 

দিকে দৃষ্টিপাত করি, এবং কেশবচন্ত্রল্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন, 
আমরা তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করি। প্রকাশ্য সভাসমূহে যিনি যাহ! 

বলিয়াছেন, তীহার কাধ্যবিবরণেব সঙ্গে তাহ| লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখন 

ইংরাজী সংবাদপত্জ ও ইংরেজ নরনাবীগণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিষা ছেন, 

তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়। যাইতেছে | 

“পাথশাযার আডবাটইজার” 

“পার্থশাযাৰ আডবাটাইজার" কেশবচন্দ্রের গ্রথমোপদেশের ভূঘশী প্রশংসা 

করিয়া, মোহম্মদ ও লুথারের সমশ্রেণীতে তাহাকে এইরূপে স্থান দিয়াছেন 8 

“কেশবচন্ত্র সেন_-ইনি এক জন সম্বান্ত বাক্তি--আমর! যত দূর বুঝিরাছি, 
ইনি এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার স্বদেশীয় লোকগণের মধো ধন্মসন্বন্ধে 

সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, যে পদে সপ্তম এতাব্দীতে মোহম্মদ তাহার স্বদেশীয়গণের 

মধ্যে এবং ষোড়শ শতাবীতে লুথার সাধারণতঃ শ্রীষ্টরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত । 

মোহম্মদ_যাহাকে “ছন্ম ভবিষ্যদ্বক্ত। বলিয়া ডাকা আমাদের অভ্যাস 

আরবগণের নিমিত্ত এই করিযাছ্েন থে, তিনি তাহাদিগকে বহু দেবতা হইতে 

এক জীবন্ত সত্য ঈশ্বর “আল্লার” দিকে প্রত্যাবপ্তিত করিযাছেন। মুসলমানধর্মের 

আজ পযন্ত অর্থ এই-এক ঈশ্বর স্বীকার করা, এক ঈশ্ববের পূজ। কর! । 

লুখার কি করিয়াছেন আমাদের জান আছে-বাক্তিগত বিচারাধিকার' 

আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক সময়ে আমরা তাহার 

সমাক্ ব্যবহার করি না। ভারত হইতে এক বাক্তি এখানে আজ উপস্থিত, 

এই ছুই ব্যক্তির সহিত নামোল্পেখ করার ধিনি অনুপযুক্ত নহেন |” 
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“ডেলি নিউস+, “এসষিয়াটিক”, “ইউ্িটেরিয়াষ হেরাল্ড” 

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ্য করিয়া “ভেলিনিউস্' বলেনঃ _-“এজন্য আমাদের 

রুতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এক জন ভারতবর্ষের লোক এই রাজধানীর বক্ষঃস্থলে, 

একটী বুহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপাস্থত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের 

মৃহত্ব ও জীবনের কাধ্যের গুরুত্বে- চরিত্রের মহত্ব জীবনের কাধ্যের গুরুত্ব 

অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য 
চিন্তাপ্রখালীর পরিচয়ে অল্প নহে--সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন । 

এক জন ব্রাহ্মণ (?), ঘিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্মসংস্কার করা আপনাব 

জীবনের কাধ্য করিয়াছেন, তাহাকে প্রায় সমুদয় মৃণ্ডলীর প্রধান প্রধান 

প্রতিনিধি হৃদয়ের সহিত্ত স্বাগত সন্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্ঠ অসার ক্ষণিক 

বিস্বযোৎপাদনাপেক্ষা গুরুতর ভাবোদ্দীপক--এটি এমন একটি ব্যাপার যে, 

গভীর চিন্তার বিষয় মনে উদ্ভূত করিয়। দেয়। ল্লরেন্স এবং বেবারেও 
জেমূস্ মার্টিনে।, লগ্ন মিশনারিসোসাইটির সেক্রেটারী ডাক্তার মলেন্স এবং 

ধিছদী ধশ্শযাজক রেবারেও ডাক্তার মাল্স, ইহাদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের 
বিষধ কি হইতে পারে?” কেশবচন্দ্র এত দূর অগ্থপর হইয়াও খ্রঈধন্ম গ্রহণ 

কবিলেন না কেন? তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন; 

তিনি আপনার দেশীর লোকের মত বলিতেছেন, বিন। প্রমাণে ইহা নি্ধারণ 

করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার মত সকল বিষদভাবে 

বাক্ত হয়নাই, ইত্যাদি বিষয়ে ডেলিনিউসে" যে সকল পত্রিক। প্রকাশিত হয়, সে 

সকলের নিরনন ও উত্তরে এঁ পত্রিকা একটি স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাঙ্গধর্ম্ম 

শুধদার্শনিক ধর্ম, উহ] দ্বারা সাধারণ লোকের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, 

উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, স্ৃতরাং উহা অর্থাভাবে দিন দিন ক্ষীণ 

হুর্বল হইয়া তিরোহিত হইয়া যাইবে ইত্যাদি বিরুদ্ধ বাক্যের 'এসিয়াটিক' 

প্রতিবাদ করেন । কেশবচন্দ্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়। “এপিয়াটিক” এই প্রতিবাদে 

প্রবৃত্ত হন। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, “যে কোন সামার্জিক 

অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতমোর লোক হউন ন| কেন, কেশবচন্ত্ 

তাহাদের উপদেই! হইবার বিশেষরূপে যোগা। ইনি অতি প্রশস্তসহান্ভূতি, 

কোমল ও বিনীত হৃদয়ের লোক, ইনি সর্ব প্রক]ুরে সুপ্ডিত, সুস্ক্ চিন্তাশীল, 
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এবং অতি স্থ্বক্তা |” ইউনিটেরিয়ানগণের বাগুরায় ব| কেশবচন্দ্র নিপতিত 

হন, লোকের এই অযথা আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়। 'ইউনিটেরিয়ান হেরাল্ড' 

বলিয়াছেন, “এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না থে, কেশবচন্দ্র অতি 

স্থনিপুণ উন্লিদ্রনেত্র পধ্যবেক্ষক ৷ তাহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুরুষোচিত 

স্বাধীনতাব্যপ্রক ভাব আছে যে, যে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করুন. তাহা 

উপরে উহা! গভীর ভাবসঞ্চাবণ করিবেই কবিবে। ঈদৃশ ব্যক্তি সেরূপ নহ্কেন 

যে, কেহ ইহাকে অনুগ্রহের পাত্র কবিয়া লইবেন, তোষামোদকর আদবে 

আবৃতনয়ন করিয়া ফেলিবেন। তিনি এক জন ন্বাধীন লোক হইয়। 

আসিয়াছেন, তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেন না। এক জন খাঁটি 

লোক, যাহা ঠিক, তাহাই দেখিয়া থাকেন, যখন কেশবচন্দ্র পেন, শ্রীষ্টধম্ম 

সাধারণতঃ কি প্রকার কাজ করিতেছে, তাহ! দেখিতে আপিয়াছেন, পবীঙ্ষ। 

করিতে আসিয়াছেন, তখন আমাদের সন্দেহ নাই, তিনি উহা যথাযথ 

পধ্যবেক্ষণ করিবেন ।” 

“বাথ এক্স প্রেস্*, “ইউরোপীয়ান মেল" ও একজন শ্রোতার মন্তবা 

'বাথ এক্সপ্রেস” প্রথম অভার্থনাপ্দিনসন্ঘদ্ধে একটি হ্থুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 

কেশবচন্দ্রের যে নকল বক্তৃত৷ ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডে গিষাছে, তৎপাঠে 

“এক্সপ্রেস” বলিয়াছেন যে, এ পকল বক্তৃতামধো এমন একটি সামর্থ্য নিহিত 

আছে, যাহ। প্রক্কত দেশসংক্কাবকগণের মধো দেখিতে পাওযা যায়। ইনি আশ! 

করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র ইলণ্ডে কিছু দিন স্থিতি করিয়া সকলের হাদয়ঙগম 

করাইয়া দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য 

দেশও গ্রাচাদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন। ফিন্সবেরি চ্যাপেলে যে 

উপদেশ হয়, তচছৃপলক্ষ্য করিয়া “ইউরোপীয়ান মেল” কেশবচন্দ্রের বহু প্রশংসা 

করিয়াছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া, কিরূপে ধন্মশিক্ষা দান 

করা যাইতে পারে, ইহার মতে এ উপদেশ তাহার নিদর্শন । খ্রীষ্টান ধন্ম" সম্বন্ধে 

বক্তৃতার এক জন শ্রোতা লিখিযাছেন, “বক্তৃতাটি গৌরবোজ্জল । উহা 
আমাদের চিন্তকে এমন আকর্ষণ করিয়াছিল যে, শ্বান ফেলিবার অবসর ছিল 

না। বক্তৃতার অন্তভাগটি নিতান্ত উত্নাহোদ্দীপক | এবাঞেেলিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, 

্র্গবাদী ইত্যাদি বহু মৃতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাস, 
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তাহাদের সকলের একই ভাব-_বক্তার প্রতি সন্ত্রম ও সহান্গভূতি। কিছুরই 

জন্য এ বক্তৃতা-শ্রবণ হইতে আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম ন1।” 

“গ্রাফিক” 
এই সময় “গ্রাফিকে” তাহার প্রতিমৃত্তি ও তৎসহকারে তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ 

বাহিব হয়। এ প্রবন্ধের কিয়ংশ আমর! অনুবাদ করিয়া! দিতেছি £--“ইটি 

একটি নিশ্চিত অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ অব ইংলগু অনুষ্ঠান 
ও জ্ঞান প্রধান দলের বিরোধে শাস্তিবিরহিত হইয়াছেন এবং ধাহারা রোমাণ 

চাচ্চের অত্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ কবিবার জন্য 

এ চার্চ অভিশাপবজ্ঞ প্রস্তুত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গল্পের প্রভব- 
স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধশ্মান্ধতার গৃহ, বিধন্মী ভারত 
হইতে আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিষ্ণুতাধশ্ম, নীতির দৌন্দর্যয, সত্যের 
একতা, শমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। 

ঘে ধম্মসংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ 
ঘুগের স্থবিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে এক জন ।.. .* চিরদিন ইহা! কপালের লেখা 
যে লোকোত্তব বাক্তিগণের পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ষা 
বিচরণ করে; কেশবচন্দ্রের জীবনেও এ নিয়মের বহিভূতিত। ঘটে নাই | ১৮৬৬ 
খৃষ্টান্দে কলিকাতার আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দেন, 
তন তাহার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাগ্মিত! 
পহকাবে সম্রম প্রকাশ করেন। ইহাতে খ্রীষ্টান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে 
একেবারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি খ্রীষ্ঠানধশ্ম আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, 
অথচ তিনি ত্রাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ধন্মশাস্্ের বিরোধ বিবাদ 
পবিহার করিয়া, খ্রীষ্টের নীতিসম্পর্কীয় উৎকর্ষ প্রদর্শন কর। তাহার উদ্দেশ্য । 
আবার যখন তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যবক্তীগণের কাধ্যসগ্বন্ধে পূর্ণরূপে তাহার 
মত অভিব্যক্ত করিয়৷ 'মহাজনগণের" বিষয়ে বক্তৃতা েন, তখন তাহারা এই 
কথা রটনা করিলেন যে, স্বদেশীয়গণের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে, তিনি যাহ। 
বপিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈদৃশ মিথ্যাসংস্কাব 
হইতে তাহার নৈতিক সম্ম অনেক পরিমাণে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে। এই 
গেষোক্ধ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিষ্ববক্তগণ) একই 
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ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং যদিও খ্রী্ত ভবিষ্যবক্তগশের প্রধান, অন্যবন্ট 

সকল অপেক্ষা সমধিক অদ্ভুত কাধ্য ও প্রভূত কলাণ সাধন করিয়াছেন এবং 

তজ্জন্য আমাদের গভীর সম্ভ্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি যে সকল ভবিষ্যবক্তুগণ 

শ্রেণীবদ্ধভাৰে তাহার অগ্রে বা পরে জন্মিয়াছেন, তাহাদের কাহাকেও সম্ভ্রম 

অর্পণ করিতে আমরা কুষ্টিত হইৰ না। কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি । 
সেখানে তাহার পত্বী এবং সম্ততি তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষ। করিষ্কা রহিয়াছেন। 

এই তাহার ৩৩ বর্ষ চলিতেছে । ইনি বৈষ্যবংশীয় অতি উচ্চ জাতি, 

কেবল একটী এতদপেক্ষা উচ্চজাতি আছে । কিন্ত যখন সকল মানুষ ভ্রাত।) 

এই ইহার মত, তখন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বলিয়া দেখেন । 
তিনি খাটি নিরামিষভোজী ও মাদকত্যাপী, মাং ও মং্স্য স্পর্শ করেন ন। | 

তিনি উদ্যন ও স্থথপূর্ণ ধাতুর লেক, যতই তাহার সহিত পরিচয় হয়, তত 
তাহাকে আরও ভালবাসা যায়। সাধুতা, নিশম্মলতা, হিতকারিতা তাহার 
চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ |” 

“ইন্কোরারার”, “লিসেষ্টার কনিকল” ও *ডেলি কোরিয্নার" 

“ইন্্কোয়ারার” তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ধাহার। তাহার ( কেশবচন্দ্রের) 

বক্তৃতা শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ তাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের অধিকার 

যাহারা ভোগ করিয়াছেন, তাহারা তাহার বালকের ন্তায় সহজ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 

পুরুষোচিত সংসাহন, এবং যে সত্য তিনি অবগত, তংপ্রতি তাহার সুদৃঢ় 

আন্ুগতোর ভাবগ্রাহী না হইয়া থাকিতে পারেন না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর 

পূর্ব বিভাগ হইতে আমাদের দেশে যে সকল স্থপ্রপিদ্ধ লোক আপিয়াছেন, 

তাহাদের মধ্যে ইহার চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ । তিনি আমাদের মধ্য হইতে 
অন্রত্র যাইতেছেন, ইহাতে আমাদের নি্ধপট দুঃখ; তবে এই জানিয়! আনন্দ 

থে, নানা স্থানে যে সকল উদার শ্রীষ্টধম্মাবলম্বী বন্ধু আছেন, তাহার! সেই 

সকল বক্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হহঁবেন, যদ্্ারা আমাদের ধশ্বজীবনে গভীর 

উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা সর্ধব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অবরোধক 

প্রাচীর ভপ্র করিবার পক্ষে স্বল্প সহায়তা অর্পণ করে নাই ।” ইংরেজগণথকে 

ধণ্মশিক্ষা দান করিবার জন্ত, তাহাদের ভারতের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করাইয়া 
দেওয়ার জন্ত, অগ্রে তাহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিঘা পরিশেষে 
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হিন্ুগণের দোষ-প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া সমুচিত, ইহ বুঝাইবার জন্য, কেশবচন্তর 
এদেশে আসিয়াছেন, “লিসেষ্টার ক্রনিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া 

প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, “অসাক্ষাৎ্ সম্বন্ধে মেস্তর সেন এবং তীহার সহযোগী 

দেশসংস্কারকেরা দেখাইতেছেন যে, পান ভোজনে মাহজিকতা সম্ভবপর | 

মেস্তর সেনের মল্লোচিত দেহ পশুমাংস বা মগ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ 

করে নাই। মেস্তর সেনের বাগ্সিতাপূর্ণ সতেজস্ক বক্তৃতানকল সপ্রমাণ করে, 

জ্ঞানসামর্থা উৎপাদন ও পরিপোষণ জন্য মগ্য মাংসের কত অল্প প্রাযোজন।” 

ডিঙ্গলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দান করেন, ততসম্বন্ধে লিবারপুলের 'ডেলি 

কোরিষার, বলেন, প্রশান্ত সায়ংকাল ও চারিদ্িকের শোভান্বিত বনভূমি 

মধ্যে ডিঙ্গলে তিনি (কেশবচন্দ্র) যে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত 

নিস্তব্ধ যে জনমগ্লী আগ্রহসহকারে মনোভিনিবেশপুর্বক তাহার কথাগুলি 

বণ করিতেছিল, উহা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । প্রাচীন কালের পরিব্রাজক 
প্রেবিতবর্গের দিন এই দৃশ্য মধ্যে সহজজ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল ।” 

“ইন্কোয়ারার" পত্রিকায় প্রবন্ধ 

কেশবচন্ত্র খ্রীষ্কানবন্ধুগণের হৃদয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, 
'ইন্কোরারার” এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন । এ প্রবন্ধের 

শেষাংশ আমবা এ স্থলে অন্কবাদ করিয়া দিতেছি £--“মেস্তর সেন আমাদিগকে 
ঘাহ। শিখাইলেন, তজ্জন্য আমরা তাহার নিকটে সভক্তিক রুতজ্ঞ | যে সৌশীল্য 

চিন্ত হবণ করে, অথচ ভন! করে, সেই সৌশীলো তিনি আমাদের সাম্প্রদায়িক 
ঘ্রণাসস্তৃত ক্লেশ ও ক্ষতি এবং দার্শনিক জটিল ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অকর্ণ্যতা 
প্রর্শন করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের 

উপদেষ্ট গণ সম্প্রতি যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবং 
তাহাদের উপদেশস্থান হইতে অবোধ্য নিক্ষল শু কথাগুলির ক্লান্তিকর ব্যাখ্যা 
পবিহার করিয়া, প্রত ধর্মে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেন, উৎসাহাদ্বিত 
করিবেন। যে কোন উপদেশস্থল মেস্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, 
উষ্ভাতে তিনি এক প্রকারের সংশ্ুদ্ধি অর্পন করিয়াছেন। তাহার চারিদিকে 

বু লোক সমবেত হইয়াছেন, এবং যে সকল আসন বহুদিন শুন্য ছিল, অনেকে 
আসিয়া উৎসাহলহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লগ্নে তিনি যে সকল 
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উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রা সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা 

শিশ্চষঘ কবিঘ| বলিতে পারি, গম্পেলে যে সকল পূর্বকাব শিক্ষণীয় বিষয় 

ভিল-_পুণারদ্ধি, সাধন এবং ভ্রাতৃত্ব-কেবল পমেই নকল বিষষে তিনি মন 

নিযোগ কবিযাছেন। ঈশ্বরের প্রেম, প্রার্থনাব প্রয়োজন, বিশ্বাসের গুরাত, 

মাংসাবিকতার বিপদ, পবিভত্রতাব শৌন্দধ্য এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা 

দিযাছেন। তাহার চিন্তার বিষষগুলিকে প্রকাশ করিবাব একমাত্র লঙ্গা__ 

তাহাব শ্রোতৃবর্গেব ধন্মভাব জাগ্রৎ কবিয়া দেওয়া । মালঙ্কারিক চাতুর্যা, 
বিছ্য।বত্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিন্তা, মতঘটিত মন্ক্চিত ভাব ব! দোষঘোষণ।, 

এ সকল তাহার গৌরবকর কাধোব বিদ্বোঘপাদন করে না। তিনি অতি 

প্রশান্থভাবে_ এত দূৰ প্রশান্থভাবে যে, প্রা (শুনিতে) অনোজন্বী ও 

একবিধ-যাহা বলেন, তাহাতে হৃদঘ ভাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহান্ৃতৃতি ও 

ভাল ভাব সকল মান্তষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীরতাব 

স্পর্শ করে, তাহার ক্ষমতার ইহাই গুঢ বহস্য। তাহার উপদেশদানের এগুলি 

বাহালক্ষণ, কিন্ম এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাধুতার চিত্তহব 
মধুরতা, এক জন মহৎ ও খাঁটি মান্গুষেব অস্তদূর্ট্টি ও জ্ঞানের একটি অবাক্ত 
মনোহারিত্ব বিছ্যমান।. সমগ্র পরথিবীব কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ খ্রীষ্টধন্মের 

পুনঃপ্রবর্তন জন্য, ঈশ্বরেব পিতৃত্ও মানবগণেব ভ্রাতৃত্বর্ূপ গৌরবান্থিত মহাসত্য 

যাহা এখন প্রাচীন কাহিনী এবং প্ুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন 

হইয| পড়িয়াছে, তাহা নতন ভাবে ঘোষণ। করিবার নিমিত্ত, বিধাতা ত্বাহাকে 

এক জন প্রধান দেশসংক্কারক কবিযা উত্থাপন করিয়াছেন, আমর! মনে করি। 

আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি যে, তাহার ইংলগ্ডে আগমন আমাদের 

ধম্মসম্পকাঁষ ইতিহাসে একটি নতন সীমাস্থচিহ্ন এবং ভারতে অপরিসীম মঙ্গলে 

প্রবর্তক হইবে। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা হইতে প্রচুর ফল 

উৎপন্ন হউক, সর্বত্র নৃতন দাযিত্ব, এবং স্রীষ্টেব ভাবে--নব ভাবে-_ আত্মোৎসর্গ 

জাগ্রৎ হউক ।” 

“ই্ডিক্সমন মিরারে” ইংলগড হইতে পত্র 

ইংলগ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, 

তাহার নিদর্শনন্বরূপ একখানি পত্র তথা হইতে 'ইগ্িয়ান মিরারে' আইসে। 
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ই মুদ্রিত পত্রিকার কিয়দংশ অন্কবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে, উহা হইতে 
কথঞ্িৎ সে ভাব প্রকাশ পাইবে 2 

“অধিকন্ক তিনি যথার্থ ই জনসাধারণের প্রতিনিধি । তাহাকে যে সকলে 

সোতসাহ অভার্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্মের মূল এবং ঈশ্বর ও 
মানব সহ আমাদের সম্বন্ধ-_-এ বিষয়ে সকল লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও 

ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দরভাবে বাহিরে বাক্ত করিয়াছেন; হইতে 

পারে, অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উহা প্রশ্ুটাকারে ছিল, কিন্ত ইহার 

পূর্বের প্রকাশ্ঠ উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দান করা হয নাই । যেখানেই 
তিনি উহা! ঘোষণ। করিয়াছেন, সেখানেই উহা তাহার শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক ঝটিতি 

উৎসাহলহকারে গৃহীত হইয়াছে; ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাহাদের 

পরিপক চিন্তাব বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন ব্যক্তিগত মতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে 
দেখা যায় যে, কোন কোন লোক বলেন যে, তাহার সমুদায় ভাবই পাশ্চাত্য; 
তাহারা আশা করিয়াছিলেন, বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচা আলোক বিকীর্ণ 
কারবেন, সেটি হয় নাই” । স্থতরাং নিরাশমনে তাহাদিগকে ফিরিয়া আপিতে 

হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য আলোক" কাহাকে বলে? আমাদের নবীন ইংলপতীয় 
ব্যবহারান্্যায়ী আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যেগুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, 

সেগুলি রূপক; পূর্ব দেশে সেই রূপকগুলির বাবহার কিরূপ, ইহা বল।ভিন্ন আর 

ক নৃতন আলোক বিকীর্ণ করিতে পারেন। অনেক পরিব্রাজক এবং মোক্ষমূলরের 
গাম অনেকব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে মালোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। 

আমাব নিকটে মনে হয়, খ্রীষ্টের আদর্শচরিত্রোপরি-কর্তব্যোপরি সমধিক- 

পবিমাণে আলোক বিকিরণ প্রয়োজন; ঈদৃশ আলোক-যে আলোক 
৷ মামাদেব হৃদয়কে এমন বশে আনয়ন করিবে যে, উহা অবাধে তৎ্প্রতি 
৷ প্রীতি ও তদনুসরণ করিতে পারিবে। আমাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক 

তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি অল্পবয়স্ক এবং আমরা যেমন 

এক জন, তেমনই এক জন, অথচ দৃরবস্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে 'নয়, 
বন্ধমান সময়ে শ্রীষ্টের হ্যায় জীবন যাপন ও খ্রীষ্টেব ন্যায় চরিত্র উৎপাদন 
সগুবপর যিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জীবনে শ্রীষ্টের আদর্শ- 

১বিত্র সিদ্ধ হইয়াছে, ইহ। দেখা অপেক্ষা স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে, 
১০৬ 
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যাহ! এই কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, কিন্ 

খীষ্ট কি তাহাকে সহযোগী বলিয়! স্বীকার করিবেন না? অধিকন্ এমন লোক 

অনেক আছেন, তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেশবচন্দ্র তীাহাদিগেব 

জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার! প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 

“তিনি শ্রীষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পূর্বেব আমি উহাকে 

কখন যেমন ভালবাসি নাই, তেমনি ভালবাপিতে পারি', অথবা খ্রীষ্টের ভাব 

বলিতে কি বুঝায়, তিনি আমাকে উহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, সেই ভাবে আমব। 
কেমন বিচরণ করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, "তাহার মাংম' ভোজন 
করিতে পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন 

দেখি নাই ।, ৪ 

“কেহ কেহ তাহাকে এক জন ভবিষ্যবক্তা (07001) ) বলিয়াছেন। এ 

সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি এইবরূপেই প্রতিভাত হইবেন, কেন না তিনি যে মত 

প্রচার করিতে আসিয়াছেন, যে জীবন অনুমরণ করিবার নিমিত্ত অন্ভরোধ 

করিতে আসিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তিনি আপনি উপাঘ 

হইয়াছেন। আমাদের জাতি যে প্রকার বিচিত্রভাবাপন্ন, উহার মধ্যে 

আলোকের যে প্রকার তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জাতির নিকটে 

নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভবিষ্বক্তী হইতে পারেন না। অনেকগুলি ব্যক্তি, ধাহাব! 

তাহার[কথা পড়িয়াছেন মাত্র, আপনারা শোনেন নাই, তাহাবা বলিতে পারেন, 

কৈ কিছুইতো তাহারা! নৃতন দেখিতে পাইলেন ন|। কিন্তু আপনার| কি 

গ্রহণ করিবেন? তাহার ভাব তত নয, যত আমাদিগের নিকটে নৃতন 
অভিব্যক্তিস্বরূপ স্বয়ং তাহাকে । অন্ততঃ ইহা নূতন যে, এমন এক বাক্তিকে 

দেখিতে পাওয়! গেল, ধিনি অবমাননার অতীত, €কোন প্রকার অসদ্ধাবহারে 

ধাহাকে ক্রুদ্ধ করা যাইতে |পারে না, ধিনি' শক্রকে এত দূর ক্ষমা করিতে 

পারেন যে, শক্র তাহার নিকট হইতে তাহার আপনার জন্য দয়! প্রার্থনা 

করিতে পারে-যে প্রার্থনা দেখায় যে, তত্প্রতি তাহার সম্ভ্রম ও আশ্বস্ততা 

আছে; য়িহুদিগণ জালে আবদ্ধ করিবার!জন্ ঈশাকে যাদৃশ প্রশ্ন করিয়াছিল, 
তাদৃশ প্রশ্থ এবং অসঙ্ভাবোখিত দোষ-প্রদর্শন, ধিনি ঘ্বণায় নহে, কিন্তু ঈষদ্ধান্তের 

সহিত গ্রহণপূর্বক।ভদ্রতায় উত্তর দিতে্পারেন। ইহা দেখিতে পাওয়া কি 
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নৃতন নয় যে, একটি প্রকৃত, বিশুদ্ধ, উৎসাহপূর্ণ আত্মা আপনার সহজভাব না 

হারাইয়া ( এইটিই প্রধান মুপ্ধকরত্ব গুণ ), আপনাকে আপনি আমাদের নিকটে 

ব্ক্ত করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ঘনিষ্ট গুঢ় সম্বন্ধের কথা বলিতে 
পারে, (অথচ ইংরেজগণেরও ) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

তদ্ধার| কিছুমাত্র আহত হয় না? এই আত্মার সহিত সংশ্রবে কি মানুষের 

পক্ষে কত দুব সম্ভব তৎসম্পর্কীণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহ! আছে তত্প্রতি 

বিশ্বাস উন্নত, মন্ুষ্স্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে ত্প্রতি ও ঈশ্ববের সহিত 

যোগের বান্তবিকতার প্রতি আস্থা স্থদুচ হয় না, এবং বিশুদ্ধতা ও যথার্থ শরীষ্টানু- 

বপত্ব বা গ্রীষ্টভাবসম্পর্কে অন্তদৃণ্টি উহ] কি অর্পণ করে না? এ সকল এমনই 

হয যে, হইতে পারে, পূর্বে তদ্রুপ আমাদের কাহারও চিস্তাতেও আইসে নাই ।” 

কেশবচন্ত্র “ভারতবর্ষে প্রতি ইংলগ্ডেব কর্তব্য” বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, 
তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাহাদের এক 
জন তৎকালে বন্ধে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইরূপ উল্লেখ করেন 
যে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় লোক এঁ বক্তৃতাটী তাহার নিকটে আবৃত্তি 
ববিতে সাহণী হন, তাহ। হইলে তিনি তাহাকে কশাঘাত করিবেন। এই 
পর পাঠ করিয়া, ইংলগু হইতে একজন ইংরেজ “মিবারে" লিখেন, “কেশবচন্দ্রের 

এখানকার অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শক্রতা-প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ 
শ্রবণ কবিয! আমি নিতান্ত দুঃখিত । বন্ধে গেছেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে, 
তিনি আগার নিকটে উহা! প্রেরণ কবিযাছেন। এ পত্রে 'আঙ্গলে। ইত্রিয়ান' 
প্বাক্ষবে কোন প্রয়োজন ছিল না, উহা সম্পূর্ণ নরদ্ধিতাব্যঞ্কক। লেখক এ 
প্রকার অন্ধ কি প্রকারে হইলেন যে, তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেশব যে 
দোষ দিয়াছেন, এই পত্রথানি তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন। কোন এক জন নির্দোষ 
গাঞ্ুষের প্রতি অন্তায়াচরণ করিলে, সে ব্যক্তি কখন এ প্রকার মুখে (ক্রোধে ) 
ফেনা উঠাইতেন না। একটি বিষয় আছে, যাহা! আপনি প্রকাশ্টে বলিতে 
পাবেন। বিষয়টি এই, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থ। বা কশ্মচারিগণের অনবধানতার 
দোষ গুণ বিচার করিলে, অণ্মাত্র রাজভক্তিব অভাব বুঝায়, ইংলগ্ডে এরূপ 
কেহই মনে করেন না। ৃষ্টান্তত্বরূপ বল। যায়, এমন কি ধাহার! স্বদয়ের সহিত 

মেস্তর গ্লাডষ্টোনের প্রশংসা কবেন, তিনি যাহা করন বা কবিতে ক্রটি করেন, 
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ততসম্বদ্ধে তাহার। পধ্যন্ত স্বাধীনভাবে দৌষগুণ বিচার করেন। এটি রাজ্া- 

সম্পকীয় কর্তব্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের নিকটে ইহ| এমনই হজ বিষয় বে, 

এজন্য ক্ষমা-প্রার্থনীর কোন প্রয়োজন নাই । ভারতবর্ীয্ মামাদের সমপ্রজা- 

বের সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিতে হইবে । গবর্ণষেন্টের নিকট হইতে 

বিচারের আশা আছে, এজন্যই লোকে দোষপ্রণ বিচার করা কর্তব্য মনে করিঘা 

থাকে। রাজবিদ্রোহ অভিযোগের ব্যাপারগুলিকে মৌনভাবে দ্বারাবরুদ্ধ কবিণ। 

রাখে, এ দিকে যুদ্ধের আয্মোজন করিতে খাকে। আমাদের জাতি এব" 

আপনাদের জাতিমধো সং অথচ স্থদুঢ় ভূমিব উপরে সম্মিলন-সাধন যদি আম। 

দ্ধের অলাষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীয় ও অভিযোগের 

বিষয়গুলি অবগত হইবার জন্য কোন স্থবোগ উপস্থিত হইলে, তত্প্রতি ব্াগ্র 

ভাবে আদর প্রদর্শন করিতে হইবে। এবপ স্থলে এক জন ক্ুপ্রনিদ্ধ সে দেশের 

ভদ্র বাঞ্ডি, যে সকল বিষয় আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই, সেপুপি 

আমাদিগকে বুঝাইয়। দিলেন বলিয়া, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর। সম্যক 
প্রমত্তের কাধ্য । কিন্তু আমি আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতেছি থে, 
ধাহাদের মত সমাদরধোগ্য, এই সকল প্রলাপবাকা তীহাদের উপবে কোন 
প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, এরূপ ভয় করিবাব কোন কারণ নাই । 

“মেগতর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে 

প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমব। 
তাহার উপস্থিতির মুগ্ধকবস্থশর্ডতি খ্বঘং অন্ভব করিয়াছি, তাহার আত্মার 

নিম্মলতা* মহত্ব এবং সম্পূণ আত্মোংমগ এামরা গ্রতাক্ষ করিয়াছি । ধাহাব। 

তাহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং 
তাহার জীবন কি, তসন্বন্বে অতি সামান্য আভাসও পাইয়।ছেন, তীহার। 
তাহার চরিত্রের প্রতি নিষ্কপট সম্ত্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়াছেন। 

পিউজি-যিনি কোলেন্জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন_-ইহার প্রার্থনা গৃহীত 
হইবে, মনে করেন, লর্ড সাফ্টাস্ধরি, খিনি 'এক্সি হোমো? গ্রস্থকে নরকসভূত 
বলিয়াছেন, ইহাকে অভার্থনা কবিতে এবং খ্রীষ্টানগণের অন্ষ্ঠিত হিতকর? 

কার্যে ইহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিতে আহ্লাদিত । “বি কিউ 
রিবিউর' সম্পাদক বলিয়াঙ্জেন যে, | স্বীষ্টীয়) প্রচারকগণের ইহার পদতলে বা 
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সমুচিত।-...-*ভাল, যখন তাহার মধুর ভাব এ দেশের সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের 

অযুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সম্তাস্ত 

সম্প্রদায় নাই ষে, তাহার প্রতি সম্ধদয় বাক্য বলে নাই, তখন ইহা কি সম্ভব 

যে, আঙ্গলো ইপ্ডিয়ানগণের সম্বীর্ণ দলের লোকের অসম্দদ্ধ ভাষণের প্রতি বিশ্বাস 

কবিষ। আমর! প্রবঞ্চিত হইব ?” 

“ক্যাসেল্স ম্যাগাজিনে" প্রবগ 

এই সমঘে মিস্ ফ্রান্সিস পাওয়ার কব্ “ক্যাসেল্স ম্যাগাজিনে” একটি 

স্থদীর্থ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের আরম্ভ, ত্রাঙ্ম- 

সমাজেরসহিত সপ্ধদ্ধৎ কলিকাতা সমাঞ্জের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষীয় 

ব্রাঙ্গলমাজস্থাপন, ভারতের সর্ধত্র ব্রাহ্মণন্মপ্রচার, এই সকলেব বিবরণ প্রদত্ত 

হহয়ছে। ব্রাঙ্গপমাজের পন্ম কি, এ প্রশ্নের উত্তবে মিম্ কব যাহা লিখিযাছেন, 

ভাভাব সংক্ষেপ এই ১0১) পিত।, ভ্রাতা, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর , 

। ৯ )ঈশ্বব কখন মনুষ্য হইয়। অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্তই ঈশ্বরের 

সন্তান, তাহাদের সকলের মধ্যে ঈশা সর্বশ্রেষ্ঠ , (৩) অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া 
| অলৌকিক ক্রিয়াঘোগে শাস্ধপ্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদায় নিয়মগ্ডলি 

স্বধং ঈশ্বব প্রবর্তিত করেন এবং বিবেক ও ধন্মভাব ও মানবগণের বিশুদ্ধ 

বাক্যপমূহের মধ্য ধিয়। ঈশ্বব মানবগণকে শিক্ষ। দেন, (9) প্রার্থনাযোগে কোন 

গা&ুতিক নিয়ম পরিবন্তিত কর। যাইতে পারে ন।, কিন্ত প্রাথনাযোগে দুর্বল 

আত্মা ঈশ্বব হইতে বল লাভ করে, প্রার্থনা আপনার ও পবেব উভয়ের জন্যই 

কর্তব্য, (৫) মৃত্যুর অস্তে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্ববের প্রেম- 

সঙ্গন্ধে আরও উজ্জলতর জ্ঞানলাভ হয়, (৬) সয়তান বা অনন্ত নরক নাই, 

প্রত্যেক পাপের গন্য দণ্ড বহন করিতেই হইবে, প্রাধশ্চিত্ত বলিয়। কিছুই নাই, 

(৭) আমাদের সংশোধনার্থ ঈশ্বরের দণ্ড আমাদের প্রতি বিশেষ করুণ।, 

এতদ্বারা আমরা তাহাতে গ্রীতিস্থাপন করিতে পারি, এবং তাহার অনন্ত প্রেম 

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই । এই ধশ্ম তাহার মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ট, মত- 

জটিলতাবিরহিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, 

মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ, ঘোর পৌত্তল্িকও ইহার মত 

বুঝিতে সক্ষম, অতি দোষদর্শী দার্শনিকেবও উূঁহ। সম্মের বিষয় । কি লক্ষ্যে 
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কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে আগমন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, তিনি তীহাব 

ংশের মহত্ব, গ্রীকখোদিত প্রতিমুগ্ঠিসদূশ তাহার অভিজাত আকুতিত্ব, সহ 

সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভদ্রগণের অন্তরূপত্ধ, উপযুক্ত ভাষা 

বিবৃত কবিয়াছেন। এ সকলগুলি এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি এক জন 

বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হুয়,কিন্ধ মিস্ কব্ মনে কবেন, এ শব 

তাহার নামে সংযুক্ত করা যৎসামান্য, কেন ন| ভবিষ্তবংশীষেলা তাহাকে ভারঃ 

বর্ষের প্রেরিতশ্রেণীতে গণা করিবেন । তীাহাব বন্তৃতাদি বিষয়ে তিনি যাহ 

লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ কর। যাইতে পারে ৮-৫কশবশ্র 

একজন স্থবক্র1, অন্যান্য বক্ত। হইতে তাহার এই প্রভেদ যে, তাহার বক্তৃতার 

মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা অতিরিক্ত বর্ণনা নাই, 

ভাষা ভাবানুৰ্প, এই ভাব সকল বিশ্বাস ও সাধুতা-প্রণোদিত অতি উচ্চ 9. 

উৎসাহপূর্ণ, এরূপ ভাবপ্রকাশ বাগ্মিতার নিযমানুসারী না হইলেও, সাধারণত, 

যাহাকে বাগ্সিতা বলে, তাহার সকলগুলি অপেঞ্ষ। সর্ববাংশে শ্রেষ্ট , উপদেশদান- 

কালে প্রশান্ত ভাব, উতকুষ্ট স্বর, ভক্তিভাবাপন্নতা এ সকল গুণকে আরপ্র 

বঞ্ধিত করিয়া দেয়, তাহার ইংবাজী ভাষা নির্দোষ, উচ্চারণ বা ভাষারীতিতে 

মনে করা ধায় ন। যে, এক জন ইংরেজ নন, হিন্দু অনগল বলিয়া যাইতেছেন, 

বহু অধ্যয়ন করিয়। কেশবচন্ত্র শাস্মবিৎ হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি সাক্ষাৎ 

সম্ধন্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার তর্ক বা 

বিছ্যাবন্ত। প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্যকে শি 

দেন, এবং সে শিক্ষা ধাহাদ্িগকে শিক্ষ। দিতেছেন, তাহাদের হৃদয়নিহিত 

প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাখ্যান; তাহার উৎসাহপূর্ণ সাধুত।॥, চরিত্রের স্বচ্ছ সারলয 

সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে, বিশরন্ধি উৎপাদন করে, প্রাচ্যদেশসন্ভুত 

সহজভাব ও আত্মাভিমানের অভাববশত্ঃ শ্রোডুবগ তাহার হৃদয়ের অন্তরতম 

দেশ দেখিতে পায়, স্থতরাং তাহার নিকটে তাহারা ভক্তিভাব উদ্দীপনে বিশেষ 

সহায়তা লাভ করেন । মিস্ কৃব্ স্পষ্টবাক্যে লিখিয়াছেন, “তাহার ( কেশবচন্দ্রের) 

সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের অনেকে বলিয়াছেন, যে সময় হইতে 

তাহারা তাহাকে দেখিষাছেন, সেই সময় হইতে তাহারা, গ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় 

ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।” পাঠকবর্গ কেশবচন্দ্রকে সহঙ্জে 
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বুঝিতে পারেন, এই অভিপ্রায়েটুতাহার একটি উপদেশের সারাংশ দিয়া ভগিনী 
মিস্ কব তাহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। 

মেনর রবার্ট ব্রুক্সের উপহার পু 

মেস্তর রবার্ট ব্রুক্স যে একটী কবিতা কেশবচন্তরকে উপহার দেন, তাহা 

নিষ়্ে অন্থবাদ করিয়া দেওয়া গেল £-- 

ধন্য ধন্য চন্দ্র সেন নিভাঁক উকতি- 

তরে, তথ! আগমনে সমুদ্রের পারে 

প্রাচীন প্রবস্ত.মম, সতা উচ্চ আত 

প্রচারের হেতু এই--সকলেই পারে 

ঈশ্বরের প্রেম, মত ন| করি গণন, 

সন্ত গিতে হয় যার ভিথা রী তাহার, 

দীর্ঘজীবী হও, যেন হয় আগমন 

প্রাচীন*ইংলগ্ডে তব পুনঃ, অবিকার 

খ্ীষ্টধন্ম দেখ আমি সকল মন্দিয়ে 

মগ্ডলীতে ছোট বড পিত1-একেশ্বর 

কেবল অচ্চিত হন, আসে বেন ফিরে-- 

যদিও বা! গৌণে- দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, 
কোন কোন ধশ্মসন্প্রদায়ে অবমঞ্ত 

সর্বজনগ্রীতি খাটি স্বাধীনতা সহ, 

সতাধন্মে রক্ষ। করে অপিচ ।ন্য়ত ) 

অর্থ-রাজ্য পারতন্ত্রা হইতে (অসহ)। 

“সিকাগো আডবান্স" 

রেবারেগ্ড আর ডবলিউ ডেল “সিকাগেো আডবান্সে” £কেশবচস্দ্রসম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিয়াছিলেন £_-“মেস্তর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ছু তিন ঘণ্ট1 আলাপ 
করিবার আমার অবসর হইয়াছিল। তিনি আমার চিত্তকে বড়ই আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি গবর্ণমেপ্ট 
কলেজে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞান অধায়ন করিয়! হিন্দুধর্েচুতাহার অবিশ্বাম। 
জন্মে এবং কিছু দিনের জন্য লোকাতীত ও দেবসম্পকায় বিষয়ে বিশ্বাস 
তিবোহিত হইয়া যায়। যখন আমি তাহাকে;জিজ্ঞাদা করিলাম,এক ঈশ্বরে : 
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তাহার কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিল, তাহা কি তিনি বলিতে পারেন? তিনি 

তাহার এই উত্তর দেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরে আবোপ ন। কবিয়া তিনি আর কোন 

প্রকারে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারেন না। আমি তাহাকে বলিলাম, 
আপনি কি মনে করেন, ঈশ্বর তাহার হস্ত আপনাব উপবে স্থাপন করিয়াছিলেন 

এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার আয্মাকে তীহার নিকটে আনয়ন 
করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ1 ঠিক, তাতাই মনে করি। তিনি 

আমার মনে এই সংস্কার উত্পাদন কবিলেন যে, যথার্থই তিনি পরমাত্মা 

কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তাহার অতীব অদ্ভুত স্থশীলতা ও ভক্তিমন্তা, 

যদি তিনি কেবল আপনাকে খ্রীগ্ান বলিতেন, তাহা হইলে কোন খ্রীষ্টান 

এএবিষয়ে সন্দেহ করিতেন ন। তিনি পবিজ্রাত্মার অন্গ্রহ লাভ করিয়াছেন। 

্রীষ্টসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন, যদি এ প্রশ্ন কর! 

হয়, তবে তাহার কি উত্তর দিতে হইবে, আমি জানি না;কিন্ত এটি আমার 

নিকটে নিতান্ত আশ্চধ্যকর বিষয় হইবে, যদি তিনি উপনীত না হন |” 

দৈনন্দিন কার্যলিপি 

আমর! এই অধ্যায় পরিসমাধ্ধ করিবার পূর্বে, কেশবচন্দ্রের লিখিত 

সংক্ষিধ দৈনন্দিন কাধ্যলিপি নিযে অনুবাদ করিয়া দিলাম । 

১*ই এপ্রেল (১৮৭*) রবিবার-_মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপদেশ--“ত্কাহাতে আমর! 

জীবিত আছি ইত্যাদি ।* 

১২ই )। মঙ্গলবার_হানে।বার স্কোয়ার রূম, অভ্যর্থন। সভ]। 

১৭ই 7 রবিবার--ফিন্সবেরি চ্যাপেলে উপদেশ--“নঈীস্বর প্রেমন্রূপ |” 

২৪শে 7১ । _হাকনি চাপেলে- "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া 

হইবে ইত্যাদি ।” 

২৮শে )। বৃহস্পতিবার-্টযামূফো্ড স্টান্ট চ্যাপেলে-_ব।সস্তিক সভ1 | 

১লা মে রবিবার--ইউনিটি চাঁচ্চ_-“তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে গ্রীতি 
করিবে ইত্যাদ্দি।” 

ঠা .$ ১, --ওয়েষ্টবোরণ হল--ঈন্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেগ। করেন 

ন। ইত্যাদি।” 

৮ই ০, ,। _্ান্পষ্টেড চ্যাপেল--“কলাকার নন্ত চিন্তা করিও ন| 
ইত্যাদি ।" 



কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইযাছিলেন ৮০৯ 

*ই মে (১৮৭*) মোমবার-_র্যাগেড দ্ক.ল ইউনিয়ন-- এক্জিটার হল। 

১ই ১, মঙ্গলবার-_-কঙ্গিগেশনাল ইউনিয়নে ভোজ। 

27 ৮ --পুব্বদেশীয় নারীশিক্ষার উন্নতি-সাধনার্থ সভ।। 

১৩ই ৭, শুক্রবার-ইষ্ঘ ইগ্ডয়া আসোলিয়েশন, ভারতের নারীশিক্ষা বিষয়ে 

বন্ত তা। 

১৫ই 9) রবিবার--আর্টিলারি হল, উপদেেশ--“তোমা ভিন্ন শর্গে আমার আর 

কে আছে?” 

১৭ই ১) মঙ্গলবার--শাস্তিসভ। | 

১৯শে ), বৃহ্পাতবার--“ইউনাইটেড ফিল্ড আলাযেন্স।” 

২২শে » রবিবার--ব্রিকসটন চ্যাপেলে উপদেশ, “দঈশ্বরেতে আনন্দিত হও ।” 

ডা »» -ইসলিংটন ইউনিটি চাচ্চে বালকগণকে উপদেশ। 

২১শে মঙ্গলবার--লগ্ডন টেবার্ণেকল-_"ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তবা ।” 

২-শে )) শন্বার-_সেন্ট জেম্ন্ হল--“ক্রাইষ্ট এবং ক্রিষ্িয়ানিটি।” 

২৯শে ১ রবিবার--€কন্টিশ টাউন, টাউন হল--“তোমরা কি জান না যে, 

তোমর! শন্খরের মন্দিরন্ববকপ।” 

১9 ,॥ _-শোরডিচ-_-মাদকনিবাগণবিষয়ক বক্তৃতা। 

২র৷ জুণ বৃহন্পতিবার-মোয়েডনবর্গ সোসাইটি। 

৫ই ১, রববার--ফিন্সবারি চযাপেলে উপদেশ--“একেস্বরবাদ ।” 

গই মঙ্গলবার - ইডনিয়ন চ্যাপেলে ( কন্গ্রিগেশনাল ) “হিন্দু একেস্বরবাঁদ” 

বিষয়ে বক্ত তা। 

৮ ৭১ বুধবার--ইউনিটেরিয়ান লাম্বৎস(গিক। 
৯ ১) বুহস্পতিবার--&ঁ, ভোজ। 

১২ই 3) রবিবার-_ব্রিষ্টলে উপদেশ। 

১৩হ ১ সোমবার-_-প্রক।স্থ সভা । 

১৪হ ১ মঙ্গলবার__সায়ংসমিতি। 

১৫ই ও, বুধব।র-_বাথে প্রকান্ঠ মভ।। 

১৭ই ১ শুক্রবার--লিসেক্টার। 

১৯শে রবিবার-ব্রিমিজ্যাম-_ প্রাতঃ মায়ং উপদেশ। 

২*শে ও, সোমবার--ত্রিমিজ্ঘা।মে প্রকাগ্ঠ সভা । 

২১শে ) মঙ্গলবার--নটিজ্ব্যামে প্রকাণ্ঠ সভা । 

২৪শে ১ শুক্রবার ম্যানঞ্েষ্টার। 
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আচার্য কেখবচন্জর 

জুন (১৮৭* ) শনিবার-_-ম্যানঞে্টার ট্ববেলিধান ছোটেল--ম।দ কনিবারপবিষয়ে 

5) 

বন্ত তা। 
রবিঝার--প্রাতে ম্যানঞেষ্টারে' ইউনিটেরিয়ান ফ্রী চার্চে উপদেশ। 

, সন্ধ্যায় লিবারপুলে, ব্রাউন্স চ্যাৎপলে ( বাপ্তি্ট)-উপদেশ। 

প্োমবার-লিবারপুলে গুকাশ্ঠ সভা । 

মর্গলবাঞ্ -লিবারপুলে বক্ততা। 

বুধবার-__লগুনে একেস্বরবাদসমাজন্থাপন। 

রবিবার--সাঁউথপ্রেম্ চ্যাপেলে উপদেশ । 

», -সাউথগ্নেস্ চ)পেলে উপদেশ । 

দোমবার__ভিক্টোরিয়। ডিন্কপন দোলাইটিতে বস্তু তা। 

বুধবার-__হণ্টেরিয়ান মেডিকেল সে।নাইটিতে বক্ততা। 

রবিবার-ষ্টামফোর্ডছ্বীট চ্যাপেলে উপদেশ । 

শক্রবার--এডিনবরা ফিলসাঁফ কল ইনষ্টিটিউশনে বন্ততা। 

রবিবার--গ্গাসগে|উপদেশ। 

সোমবার-_গ্রা/সগে! সিটি হল-- প্রকাশ্য সভ]। 

শনিধার--লিভ্ন) টাউনহলে _বক্ত তা। 

রবিবার-_-লিড্ন মিল হিল চযাপেলে উপদেশ । 

মঙ্গলবার--লগুন, করিল প্যালেন, টেম্পাগেন্দ উতৎসব। 

রৰিরান্ন -ইউনিটি.চ্যপেল' ইনলংটন, খ্দায়হ্চক ডপদেশ। 

* _এফারোভ চ্যাপেল। ব্রিক্সটন্, বিদায়নূচক উপদেশ। 

দোমবার--র্রিটিষ আও ফরেণ স্বংল। বরোরোডে-_শিক্ষকদিগের প্রত 

দংক্ষিপ্ত উপদেশ। 

মঙ্গলবার--শে।রডিচ টাউনহল, বিদ।য়হুচক মাদকনিবারণ সভ।। 

শুক্রবার-_ব্রিষ্টল, ইগ্ডিয়ান আলোসিয়েশন স্থাপন। 

সোমবার -হানোবার স্কোয়।ররম্স্, বিদায়নুচক সায়ং সামতি। 

শনিবার-__সাউদাম্পটনে, বিদায়স্চক বন্ততা। 



কথ ৬ 

গুহে প্রতাগমন 
কেশবচন্দ্র অকুলসমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন, গৃহের দ্রকে মন উন্মুখ, তাই 

বলিয়া কি তিনি ইংলগুকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? পাশ্চাত্য 
দেশ পশ্চাতে ফেলিযা মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচাদেশ সম্যক্ 
প্রকাবে তাহাব হৃদযকে অধিকার করিবে, তাহা না হইয] প্রতীচ্য দেশ এখন 
তাহাব হৃদঘকে উচ্ছুপিত করিয়াছে । অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ 
বরিলেন।: কাহার জন্য? ইংলগ্ডের বন্ধুগণেব জন্য । তাহারা চিন্তপটে 
চিত্রিত। তিনি তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। বিনান্ুবাদে সে পত্রের মন্ম 
সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কি প্রকাবে অবগত কবিতে পারা বায়? নিম্নে প্রদত্ত 
অঙ্গবাদিত পত্রের প্রতি সকলে দৃষ্টি নিক্ষেপ ককন। পত্রখানি “ইন্্কোয়াব” 
পক হইতে ধন্মতত্বে * উদ্ধত হয। 

উংলগ্ডের বন্ধুগণের প্রতি কেশবচঞ্জের পত্র 

“মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ খুষ্টাব্দ | 
“প্র ভ্রাতগণ £--ঈশ্ববের প্রনাদ আপনাদের সঙ্গে বিগ্ভমান থাকুন ' 

তাহাব পরিঘ্বাত্। আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চিব আনন্দিত করুন| 
আমাৰ শ্রাডখ্রেম আপনার! গ্রহণ করুন। অশ্রপূর্ণনয়নে আমি আপনাদের 
শিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম। মদিও গে দেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্কু আপনাদের 
“পনের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে । শত আকর্ষণে আপনারা আমার 
শিকটে প্রিষ্প হইয়াছেন, যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী, তথাপি থে 
সধাস্ম হদৃট অন্থরাগের বন্ধনে আমর। বদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই 
ছিন্ন করিতে পারিব না। ইংলগু এখন দৃষ্টির বহিভূত,_আমাব এবং 
৮ মধ্য প্রকাণ্ড সমুদ্রের উিরিরি। -এখন আর ইংলগ্ডের হি 

«১৭৯২ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের জোর ইগজী রানি ডরষ্টব্য। 



৮১২ আচাধ্য কেশবচশ্ত্র 

ক্ষেত্র, মনোহর পুষ্প, সুরমা ভন্্য, নিজ্জন শিলোচ্চয়, মধুময গৃহঃ মহত দানানুষ্ঠান 

আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গভীরতম 

প্রদেশে ইংলগু চিরস্থন স্থান লাভ করিয়াছে । আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধ 

কেন আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া আমি চিরদিন ভালবাপিব, এবং আপনাদের 

ইহকাল ও পরকালের মঞ্গলার্থ সর্ধবশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন। করিব। 

আপনারা যে দয়া ও বদান্ততা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ 

করিয়াছেন, যে ম্মেহপহকারে আপনার। আমাকে, যখন আমি ক্ুধিত ছিলাম, 

আহার করাইয়াছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সান্বন। দান করিয়াছেন, যথণ 

পীড়িত হইয়াছিলাম, তখন আমার শুশযা করিয়াছেন, উহা আমি চিরদিন 

কুতজ্ঞতা-সহকারে স্মরণ করিব, এবং আপনাদেব প্রীতির যে অনেকগুলি চিহ্ন 

আপনার! দিয়াছেন, নেগুলি যত্তের সহিত বক্ষা করিব। ইংলগু, আমি 

তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ, একজন অকিঞ্চন ঠাবতবাসীর প্রতি তোমার দযাব 

জন্য ঈশ্বর তোমাঘ আশীর্বাদ করুন। 
“আমার প্রচারকাধ্যে কতরুতাতার জন্য, প্রিয় ভ্রাভূগণ, আমি আপনাদিগকে 

ধন্তবাদ দিই। আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষসমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে 

গিরাছিলাম, উহার ছুঃখাপনয়ন ও উহাব বিবিধ অভাব পুরণ নিমিত্ত আপনাব। 

প্রস্তত, এ বিষয়ে অনেক সময়ে উৎ্মাহ শহকারে আমায় যে আপনাদেব কত- 

সঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি, তখনই আমার আহ্লাদ 

উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশ। করি যে, যে বিষয়ে আপনাদের 

চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে, শীপ্রই উহা কাধ্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদ্িগেব 

নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ-_দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নৃতি- 

সাধন, স্রাব্যবপায়-নিবারণ, দেশীয় সংক্কারকগণের সংস্কারকার্য্যে রাজকীয় 

প্রতিবন্ধক অপনয়ন-_চাহিয়াছিলাম, এ মকলেব ংসাধন জন্য উপায় অবলম্বিত 

হইবে । এই মকল দেশসংস্করণকাধ্য অগ্রপর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইংলগ, 

সাহায্য কর, অহো সাহায্য কর, আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ ও 

সন্তান সন্ভতিগণ তোমার আশীর্বাদ করিব। 

“কিন্ত এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কাধ্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া 

গিয়াছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহারও কিছু হইয়াছে। আমার অনেক 

€ 
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দিনের আদর্শ_ পূর্বব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ--ন্বপ্র নহে। আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহা সিদ্ধ হইবে । ইংলগ্ডে আমি যাহ! দেখিয়াছি এবং 

শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্মসম্পর্কে কালের গতি আমার 

আশাকে স্থদুঢ করিয়াছে । পশ্চিম দেশীয় শ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিশাখাতেই 

সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বাম ও উপাসনাসম্গদ্ধে প্রশস্ত ভূমি 
স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্র- 

দাযিকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, পে বিষয়ে 

আপনারা কষ্টান্ঘভব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 

পরস্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষু হওয়া আপনাদের উচিত। আপনা- 

দেব প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে, 

তাহা হইতে যে ভাবে প্রাণদান করে, তাহাতে প্রতাবর্ন করিবার জন্য আপনা- 

দেব উদ্বেগ জন্মিয়াছে, তাহারও সুস্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 

আঠার শত বর্ষ খ্রীষ্টধশ্মে স্থিরতর মতের পব মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্বের পর 

তব বাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধন্ম গ্রন্থের গুরুভারে শ্রীষ্টের ভাব নির্বাপিত- 

প্রাঘ। মহত্র সহন্ত্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চাচ্চ « অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে 

খ্ীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্ক সতোর বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদিত 

হ5ইতেছে-তিনি সেখানে নাই । তীাহার। মতেব শুফ কূপে জীষনবারি অন্বেষণ 

কবিতেছেন, কিন্ক তাহাদের তৃষ্ণা নিবুত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অন্ঈভবের 
ক্লেশকব শিক্ষা শিক্ষিত হইয়া! আজ ইতলগু যেন বলিতেছে_-আমি মতে 

পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সম্প্রদায়সমূহে আমার বিতৃষ্তা উপস্থিত। জীবন্ত 

বিশ্বাসেব সহজ ভাবে আমি আমার ঈশ্বরেব পূজা কবিব, এবং প্রীতিপৃ 

বিশ্বাস্রে মধুরতাষ আমি ঈশ্বরের সকল সন্তান সহকাবে সহযোশিতবন্ধনে বন্ধ 

হইব । অন্যান্ত জাতিবও এই প্রকার বাপনা ও মনেব গতি প্রতীত হয়। 

যথার্থ ই পৃথিবী সেই সার্বভৌমিক মণ্ডলীব পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে 

নগুলী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানে না। 

মতীতকালের ইতিহাস এই দ্রিকে দেখাইয়| দেয়-_বর্তমান যুগ ইহাই চায়, সর্বত্র 
ইহারই প্রাভাতিক জ্যোতি, 'আনন্দচিহ্ন বিদ্যমান । ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, ইহা 

আগমন করিবে । তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাহার প্ররুত মণ্ডলী সংস্থাপন 
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জন্য আমর সকলে মিলিত হই। 'প্রতিজাতি, তাহাদিগের মধো যে সকল সত্য 

ও মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও স্বগীয় আছে, তাহ! 

লইয়া আন্ুন। কোন জাতি, কোন সাম্প্রদায়কে বাদ দেওযা সমুচিত নয, কেন 

ন। প্রত্যেকের ভিতর দ্যাই ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন 

না কোন আকারে সত্য প্রতোকটিব ভিতবে সঞ্চিত রহিযাছে। ইংরেজ ভাই 

সকল, আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেঠঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলত। 

উদ্যমশীলতা এবং বিজ্ঞানেব প্রতি সন্মানন।- -ঘে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে 

অভিব্যক্ত গৌরবান্বিত নিত্যবহমান অপৌরুষেয় দেববাণী--আপনাদের সঙ্গে 

লইয়া আস্থন। উদ্দারচেতা আমেরিকাবাপিগণ, নবভাব, নবসভাতা, আমু 

ও মনের যৌবনোচিত সরসতা লইয়া আপনারা আম্ন। পাশ্চাত্য দেশ 

সমুদ্ায জাতি, আপনাদের ধাহার ঘে সতা ধন আছে, লইয। মন্থন । এখনও 

বৃত্ত পূর্ণ হইল না। প্রাচাদেশীয় জাতিসকল তাহাদের প্রাচীন সভাতা, তাহাদেব 

উদার ভক্তি, সোং্পাহ বিশ্বাস, গভীব আধ্াম্সিকত|, এবং তাহাদের প্রাচীন 

বন্দনীয় পূর্বব পুরুষগণ হইতে ভাব ও চিন্তাব যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহা লইয়া আগমন করুন| প্রাগাতিক আলোকের স্থবর্ণথচিত পরিচ্ছদ পবি- 

ধান করিয়। প্রাচাদেশ আন্থন। ইহা হইপে সার্বধভৌমিক ধম্মে বৃস্ত পূণ হইবে । 

এইরূপে পাশ্চাতা দেশের খিজ্ঞানবূপ ধম্মশাঙ্ট এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বপিতৰপ 

ধন্মশাস্ম একত্র মিলিত হইয়। ঈশ্ববেব প্রবচন হইবে । এইরূপে একের “মন ৪ 

বল” অপবের “হৃদয় ও আত্মা" ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে ।  এইবরূপে 

পরোপকারব্রতের ভাব, যাহা! “সকল প্রকাবেব কলাণ সাধন কবিয়া পরিভ্রমণ 

করে' এবং ভক্তির ভাব, যাহা “উপাসনার্থ পর্বতোপবি গমন করে? এ 

ছুই মিশ্রিত হইয়! মানবের স্বগীয জীবনেব একতা সাধন করিবে । এইবরূপে 

পৃথিবীস্থ সমুদয় সম্প্রদায়, সমুদায বংশ, সমুদা় জাতি ঈশ্বরের উদারমগ্ডলী 

গঠন জন্য--এক জীবনী-শক্তিতে পরিপুষ্ট, এক প্রভুর কাধ্যে নিযুক্ত, এক দেহে 

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায়__বিবিধ স্থত্রবিশিষ্ট অথচ সমতানে বাগ্মান মহান্ সর্ধ- 

নিয়স্তার স্যোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিতবিবিধস্বর বীণাসদৃশ-_একত্র 

মিলিত হইবে । এইরূপে এই প্রাচীন ভবিয্বাদ্ানী পূর্ণ হইবে,__“তাহারা পশ্চিম 

হইতে, পূর্বব হইতে, উত্তব হইতে, দক্ষিণ হইতে আপিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে 
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উপবেশন করিবে ।? কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ 

করিতে যত্ব করুন; এবং আপনাদের দেশ, আমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি 

আপনাদের প্রশংসনীয় যত্বের ফল লাভ করুন, এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ'হউন। 

ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাহার সকল সম্ভতি মিলিত হইবেন এবং এক 

পরিবার হইয়া তাহার পূজা করিবেন। অতএব আসুন, আমরা আহলাদের 

মহিত তাহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই। 

“আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল স্থিরগতি 

হইঘ।, আমি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ-পূর্বক, বিনীত 
দানভাবে উভয় দিকৃস্থ ভ্রাতৃবুন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্ত অনুনয় 

করিতেছি । এস, ভাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে গ্রীতি 

« আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমরা সকলে তাহার চারিদিকে মিলিত হইয়। 

তাহাব পবিত্র চবণ চুন্ধন করি এবং তাহার পবিত্র নাম গান কবি। 

“ “কতজ্ঞতা পূর্ণ গানে রোধি তার ছ্বার 

নভস্তল্য উচ্চধ্বনি করি উত্থাপন, 

রসন। দশ সহশ্বেডরে ধরা তার 

নিলয়নিচয স্তোআ্রনিনাদে সঘন ।। 

“প্রিয় আতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাহার পরিভ্রাণপ্রদ 

অগ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাহাব সম্ভানগণের নিকটে শাস্তি 
৪ পধিজ্রত। আনয়ন করুক । বিদায় 

কেশবচন্ট্র সেন।' 

বন্বে উপস্থিতি, অভ্যর্থন] এবং “ইংলগু ও হংরেজগণ” সম্বন্ধে বন্ত ত। 

অর্ণবযান মিশর পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রলর হইতে লাগিল। 

টতুদ্দিকে অকুল সমুদ্র, কেশবচন্ত্রকে বহন করিয়া সমুদ্রপোত ভ্রতগতিতে 
আসিতেছে, কিন্তু তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ বলিয়া 
প্রতীত হইতে লাগিল; কেন না তংসহ স্মিলনে ওঁংস্ক্যবশতঃ দিম রজনী 
(নিতান্ত ধীরগতি বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, মিশর হইতে 
পঞ্চদশ দিনে, ১৫ই অক্টোবর (১৮৭৮), শনিবার প্রাতে, সমুদ্রধান বন্ধের উপকূলে 
আসিয়া উপনীত হইল। বঙ্েস্থ বন্ধগণ অতি সাদরে কেশবচগ্রকে অভার্থনা করিয়া 
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গ্রহণ কবিলেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া সেইদিনমাত্র তিনি বিশ্রাম পাইলেন, 

পরদিন (১এই অক্টোবর) ফ্রামজী কাউসজী ইন্ট্িটিউট হলে, ইংলগু ও ইংরে জগণ- 

স্বন্ধে কিকি ভাব লইয়া আপিলেন, তদ্বিষষে বন্ৃত। দেন | প্রথমতঃ তিনি যে 

উদ্দেশ্ঠ লইঘ! ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তাহাব উল্লেগ কবিলেন। উদ্দেশ্ট এই, 

(১) এ দেশের অভাবজ্ঞাপন, (২) ইংলগ ও ভারত, পূর্বব ও পশ্চিম মধ্যে সামাছিক 

এ আধান্মিক বিষধে স্খানিবন্ধন | এই উদ্দেশ্য বিষযে যে অনেকট। সফলত। 

হইয়াছে, তাহা তিনি পকলকে জ্ঞাপন কবিলেন | তীহাব এবং তাহার কাখোৰ 

প্রতি সহ সহজ ইংবেজ নবনারী যেকপ নিষ্কপটে সহান্রভতি প্রদর্শন করিযাচছেন, 

তাহাতে প্রোৎনাভিত হইয়।, ঈশ্বর ঘে কাখাভাব অর্পণ করিয়াছেন, দৃতাসহকাবে 

তদন্তবর্তন সকলেব কর্তবা, এইটি তিনি উপস্থিত শ্রোতবর্গেব মনে বিশেষরূপে 

মদ্রিত করিয| দিলেন । তিনি ইহাও বলিলেন ফেঃ ইংবেজ জাতিব যে কোন 

দোষ দ্রর্বলতা থাকুক না কেন, সে দেশেব সমাজের মূলে যে হাদঘেব 

মহত্ব ও উদ্াযা আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | ধাহাব| ইংবেজজাতিব 

উপরিভাগ মাত্র পধ্যবেক্ষণ কবিযাছেন, তাহারা নিন্দাব অনেক বিষয দেখিতে 

পাইতে পারেন, কিন্ধ ধাহাবা সেজাত্তির চরিত্র ভাল কবিযা অধান কবিযাছেন, 

তাভারা তন্মধ্যে মহত্ব ও উদাধা অবলোকন কবিবেন । সে দেশের বাহিবেব 

সমুদায় ক্ষুদ্র । ইংলগু ও স্ঘটুলপ্ডেব উচ্চতম পর্বত তিমালযেব সঙ্গে তুল্ন। 

করিলে মৃষিকস্ত, প বলি! মনে হয। পেগানকাব বড় বড় নদী ভাবতের জল- 

প্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে | সেখানকার বাতিবের বস্তব ছোট বটে, কিন্তু জাতিব 

হৃদয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ । তাহাদের কম্মনি্ঠত। অতি অদ্ভুত । কাধ্য বিনা তাহাব। 

এক মুহুর্ত তিষ্টিতে পারেন না। এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলগ্ডের রাজবত্ে 

দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন যে সায়ঙ্কালে তিনি এডিনবরাতে উপস্থিত; হ্য 

তো আগামী কল্য কাধ্যোপলঙক্ষে একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। 

ইংলগ্ডের পরোপকারশীলতা। অতি অদ্তুত। পরোপকারকাধ্যে ইংলগ্ডে প্রতিবর্ষে 

ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা বায়িত হয় এবং সহস্র সহম্র নরনারী--কেবল মধ্যবিত্ত নহে, 

অনেক সম্পন্ন লোক--পরের উপকারার্থ শরীর মন ঢালিয়া দেন। দীন দরিদ্র 

দুঃখী মূর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের ছুঃখমোচন ও সংস্কারের জন্ত নরনারী 
নিঃস্বার্থভাবে জীবন ব্যয়িত, করেন। ইংলগ্ডের  গৃহপরিবার মাধুধ্যে ও 
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পবিভ্রতাষ সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে যেমন এক দিকে নির্দোষ 

এামোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জোষ্ঠগণের শাসনে পরিবারস্থ 

[কলে শানিত। এ বিষয়ে ইংলগ্ড ভারতের সর্ধথ1 অনুকরণীয় । ইংলগ্ডের 

শ্সন্ত্ধে তিনি বলিলেন, ইংলগ্ডের বিশেষ সদগ,ণ আছে, কিন্তু শ্রীষ্ট যে 

বৰ্গরাজ্যের কথ! বলিয়াছেন, ইংলগু তাহ! আজও প্রতাক্ষ করেন নাই। 
ট'লগুকে ধশ্মসন্বন্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে । 

[ষ্টেন পরের হিতসাধন ইংলগু গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উপাসনাশীলত। 

হণ করিতে পারেন নাই। ইংলগ্ডের নিকট পরিহিতসাধন, জীবনগত 

শ্মশীলতা ও নীতিমত্তা ভারত শিক্ষা করিবেন, ভাবতেব নিকটে ইংলগুকে 

একি, বিশ্বাস ও উপাসনা শিক্ষ। করিতে হইবে । এখন আব সে দিন নাই 

ঘ, ইংলও শত্মনবলে ভারতকে করতলস্থ করিয়া রাখিবেন, তাহার স্বাধীন মতামত 

দিত হইতে দিবেন ন। | ইংলগু যদি এ দ্েশেব মাঠাব কোটি লোককে 

দলিত করিতে চান, ইঙ্াব জাতীষ ভাব, প্রাচীন মহত, দেশান্গরাগ বিনষ্ট 
ইবিতে রুতসংকল্প হন, তাহা! হইলে এখনই ব্রিটিষ সামাজ্য ধ্বংস হউক। 

গা ৪ ভিতৈষণ! বিনা অন্ত কোন ভাবে এ দেশ শাগন করিতে ভগবান্ কখন 

দপেন ন|। ভাবতের সহিত ইংলগ্ডের যোগ অন্য কোন ভাবে নঙ্ে, খ্রীস্টীষ 
এাবে। খ্রীষ্ঘধম্ম বলিতে তিনি কোন বাহা অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না, হিন্দু 

পলমান পাপী প্রভৃতি সমুদাষ ধর্দের সাধারণ ভাবে বিশ্বাম। খ্রীষ্টধন্ম ইংলগ্ডে 
1হু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে পগ্ডিতগণ মধ্যে সমুদায় 

শ্মশাপ্ধ অধ্যয়নরীতি যে প্রবন্তিত হইতেছে, তাহার সফলের প্রতি সমধিক 

নাশ | শ্রীষ্ানগণকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের আগমনের বহু 

দন পূর্বে স্রীষ্টের ভাব বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাপ, তাহ। শ্রীষ্ট ও 
এলবাসেন। আজ ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, খ্রীষ্টানেরা যাহা বলেন 

পন, স্বয়ং খ্রষ্ট তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন । ইংলগু- 
[াপিগণ তাহাকে লইষা অনেক বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাডীব 

৭ণদ্ধে যত্ব করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ' 
খাছ, সহ সহত্র লোকের নিকটে তিনি তাহার স্বদেশের কথা বলিতে 
বঘাছেন। সে দেশীয়গনের এ কিছু সামান্য মহদণণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রেব 

১০৩ 
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দোষগুলির উল্লেখ করিলে আনন্দধ্বনি-সহকারে তাহারা তাহা শ্রবণ 

করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস হয় নাই। 

এদেশীয়গণ যদি আপনাদের দেশের দোষগুলিব প্রতি অন্ধ ন! হইয়! প্রত 

অবস্থা তাহাদিগকে অবগত করেন, তাহ! হইলে নিশ্চয় তাহাদের সহানুভূতি 

পাইবেন। মহারাজ্জীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকাজ্ষা এবং দে দেশের 

সকলেরই তাদৃশ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, আগে যেমন 

ইংরেজগণ এদেশকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, এ দেশের লোকদিগকে অসভ্য 

মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিষ্ালয়েব 

ফল দর্শন করিয়া, এখন তাহারা এদেশকে বড় বলিয়। বিশ্বান করিতে বাপা 

হইয়াছেন। এখন যদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাহাদের তদ্বিষষে 

সহায়ত। চান, সহায়ত। পাইবেন, এবং যে দেশের লোক নিজ জাতীয় ভাব 

সংরক্ষণ করিতে নিতান্ত অবহিত, মে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় 

ভাব বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা! নাই। এদেশীয়গণ কি ইরেজগণের ন্যাথ 

পান ভোজন করিতে চান? তাহার বিবেচনায় উহ বর্ধরেচিত। ইংলগেব 

পরিচ্ছদসম্পর্কে বিলাপিতারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলগ্ের আর আর 

ভাল ভাল বিষয় এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্তু এ ছুই যেন কখন এদেশে 

আনীত না হয়। ইংলখের নকলই ভাল, ইভা যেন কেহ মনে না করেন। 

ইংলগডে দরিদ্রত| ও মূর্খতা অতি ভয়ঙ্কর। অনেক লোকে ঈশ্বরকে পধ্যন্ত 

জানে না । খ্রীগ্থানের। যাহাদিগকে বিধন্মী বলিয়া কুঙ্স। করেন, তাহাদিগের 

অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। কিন্তু এরূপ ছুরবস্থা সে দেশে 

আছে বলিয়া, তাদৃশ ছুরবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে শিক্ষার্দির 'প্রভাব-বিস্তারের 

জন্য সে দেশে যত্বও তেমনি হইতেছে । এ দেশের জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য 

যত্ব হউক, কিন্ত পরহিতপাধনজন্য যে সকল অন্তর্ব্যবস্থান সে দেশে আছে, 

তাহা এদেশে সংস্থাপিত হউক; ইংলগ্ডে যেমন হিতাকাজ্কী মহিলারা সে দেশের 

হিতপাধন করিতেছেন, তেমনি এদেশেও হউক । তিনি এই বলিয়া শেষ 

করিলেন 

“হ্থদেশীয় প্রিয়বন্ধুগণ, এই বক্তৃতাস্থল হইতে যাইবার পূর্বেবে আমায় আপন।- 

দিগকে বলিতে দিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সঞ্কটসময়ে 
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আমি আপনাদিগকে ঘুমাইতে দ্িতে*পারি না। আমি আপনাদিগকে অতি 

হৃম্পষ্ট সুদৃঢ় বাকো বলিতে পারি যে, ইংলগ্ড এবং ইংলগুকে অবলম্বন করিয়া 
সমুদায় সভ্যতম জাতি সমুদায় প্রাচ্য জাতির প্রতি-বিশেষতঃ তাহাদের শ্রেষ্ঠ 

প্রতিনিধি ভারতেব প্রতি _পাশ্চাত্য সহান্থভূতি নিশ্য়াত্বকতা-সহকারে আমায় 

জ্ঞাপন করিয়াছেন । এই নিশ্চয়াত্সক বাকা আপনারা গৃহে লইয়া যাউন, কিন্তু 

যে কর্তবা করিতেই হইবে, যে ত্যাগস্বথীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই 
কর্তবা ও ত্যাগস্বীকার হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতাবশতঃ শঙ্কিত হইয়া পশ্চাঁদ্- 

গামী না হন, এজন্য অগ্যকার রজনী হইতেই আপনাদের মনে ঈশ্বর যেন বিশিষ্ট 

প্রতিজ্ঞ। স্থাপন করেন, এ নিমিত্ত আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলগ্ডের ঈশ্বরের 

নিকট প্রাথনা না করিয়া আপনার] শধ্যায় শয়ন করিতে যাইবেন না। আপনা- 

দেব দেশের কল্যাণপাধনের জন্য তিনি আপনাদের মনে তাদূশ উৎসাহ ও 

গ্রতিজ্ঞ। অর্পণ করুন, যে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞ আপনাদ্িগকে বলপূর্বক কষ্ট ও 

ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করিবে । মহারাজ্জী এবং ত্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের গ্রুতি 

আপনার! ভক্তিমান্ হউন । স্বদেশের নরনারী হউন, আর ইংলগ্ডের নরনারী 

হউন, ধাহাব| কোন প্রকারে আপনাদের উপকার মাধন করিয়াছেন, তাহাদের 

প্রতি রুতজ্ঞ হউন। আমাদের শক্ররা বা আমাদের বন্ধুর! যেন বলিতে না 

পাবেন যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই । বিদেশীয় জাতিসমৃহ এ দেশের লোক- 

দিগকে যে সকল কল্যাণ অর্পণ করিয়াছেন, সে সকলের আদর যে সমগ্রজাতি 

বুঝিতে সমর্থ, তৎস্থচক মধুর সর্বসম্মত ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত কুতজ্ঞতার 
সঙ্গীতমমতানে সমগ্র ভারত মিলিত হউক । গ্রীতি ও রুতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে 
আপনাদের হস্ত উদ্যম প্রদর্শন করুক | প্রার্থনীসমাজের ভ্রাতরন্দ, সমগ্র বন্ধে 
অগ্রপর হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজন্য কি আপনাক্ উহ্ভাকে আহ্বান 
করিবেন না? বনের লোকেরা কি এক জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? 
এ মভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারত- 
বাদিগণ__হিন্দু, মুসলমান বা পার্সিগণ__পুতুলে বিশ্বাস করেন? আলোক- 
গ্পন্ন ব্যক্তিগণ পৌন্তলিকতা এবং কুসংস্কারের ভীষণ শৃঙ্ঘলে আজও আবদ্ধ ? 
না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি, আপনাদের হৃদয় একমাত্র সত 
ঈপ্ববকে স্বীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, ভারতবর্ষে সত্যের 
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পাতাক! উডভীন হইবেই হইবে । এ দেখুন, পশ্চিম হইতে স্রোতে লা 

আলোক আপিযা প্রবেশ করিতেছে, এ দ্রেখুন, ভাবতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোককে 

অজ্ঞানতা, পাপ ও পৌত্তলিকতা৷ হইতে মুক্ত কবিবাব জন্য পর্বত সাগব অতিক্রম 

কবির়। দশ সহম্্র ভন্ত প্রশারিত হইয়াছে । তবে আব আমরা অলপ 

থাকিব না। ঘখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বপিতেছে, উখান কর” তখন 

ভারত ধেন নিশ্টেষ্ট না থাকে । দেশসংগ্ারের পক্ষে মহান্ গৌরবান্থিত সময 

উপস্থিত-_আমাব মনে হয়, ভাবতের উদ্ধারের জন্য স্বর্গরাজ্য নিকটবন্তী। 

আর আপনারা ঘুমাইবেন ন।। আমি আপনাদিগের নিকট অতি বিনীতভাবে 

ভিক্ষা করিতেছি,_আমি আপনাদেব পদতলে পড়িয়া প্রার্থন। কবিতে প্রস্তত-- 

আমি আপনাদিগকে যে প্রশংসনীয় কাধ্য কবিতে বলিতেছি, তাহা আপনাব। 

চিন্তার বিষধ করুন। আমাদিগেব দ্রেশেব অনেকগুলি নবনারী অজ্ঞানত।, 

অন্ধকার, পাপ ও কুনংস্কারে প্রাণত্যাগ করিতেছে । এরপ স্থলে যেন আপনাব। 

ন। বলেন, আলশ্য, উদাসীন, কপটাচার ও নিশ্চেষ্টত। নধীন ভারতবাশিগণে 

লক্ষণ হইবে, ববং বলুন, অগ্যকার বজনী হইতে অজ্ঞানতাধিব সহিত সম্থিবন্ধন, 

নিদ্রা, উদরাসীন্ত, কপটাচরণ ব| নিশ্চেষ্টত। থাকিবে ন।। নবীন ভাবতবামীব। 

জানেন, ইংলগু ভারতকে কি বলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইংলগ্ডে এবং আমেবিকাথ 

উদ্দারচেতা ব্যক্তিগণ বন্তমান মুহুর্তে কি বলিতেছেন । সভ্যতার ধ্বনি এই, 

'অগ্রের দিকে, মম্মুখেব দিকে, স্বগেব দিকে", ভারতেবও অগ্যকাব বজণী 

হইতে এই মন্্ব হউক, “মাগ্রর দিকে, সম্মুথেব দিকে, ক্বর্গের দিকে 0৮ 

টপানকমগ্ডলীব মভায় কেণবচন্ধের অভাথনার আযোজন 

কেশবচন্জ্র বঙ্বে পরিত্য।গ করিয়া লৌহবর্মে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান 

কবিলেন। এদিকে তাহাকে গৃহে অভাথন। কবিবাব জন্য বন্ধুবর্গ আযোজন 

করিতে লাগিলেন । তাহাকে অভার্থনা। করিবার জন্য ৩১শে আশ্বিন, 

১৭৯২ শক ( ১৬ই অক্টোবর, ১৮৭০ খুঃ ) ভারতবধীয় উপানকমগ্ডলীর সভা 

আহত হয়। এই সভায় উপাদকমগ্ডলীকে ভাই প্রতাপচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন, 

আমর। তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিযা দিতেছি । 

“অগ্যকার সভায় কেশব বাবুকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহা বিকে' 

চনা করিবার নিমিত্ত যে এত অধিক ব্রাঙ্গ উৎসাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন 
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ঈহ। অত্যন্ত আনন্দের বিষয বলিতে হইবে। কেশব বাব্ ব্রাহ্মপমাজের উদ্দেস্টা- 

সাধন জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার কবিয়। বিলাতে গিষাছেন এবং সেখানে যেরূপ 

মহত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রত্যাগমন করিলে অভার্থন। 

কবিবাব নিমিত্ত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে, সন্দেহ কি? কিন্ধ 

কেবল বাহিক অভার্থন! করিলে চলিবে না। প্ররূত অভার্থনা--তীহাব ভাবের 

সঙ্গে প্রকুতরূপে ফোগ দেওয়া । তিনি প্রত্যাশা করেন না ধে, অনেক টাক। 

গবচ করিষা! আমর। তাহার সমাদর করিব। তিনি যে ভাবে কাধ্য করিযাছেন, 

হাহ! গ্রহণ করিয়া সমহৃদঘত। প্রদর্শন করিলেই তিনি সন্থষ্ট হইবেন। তিনি 

যে সকল সতা এখানে প্রচার কবিষাছিলেন, বিলাতেও তাহাই কবিষাছেন, 

একটাও নৃতন কথ। কহেন নাই, কিন্ত আশ্চযোব বিষম এই, হীনবৃদ্ধি, অজ্ঞান, 

গ্ুদ্রজদয হইয়! আমর| সে কথার যত আদব কবি নাই, বনুদর্শী সপর্তিত 

উদাবচিন্ত মহাম্মাগণ তদপেক্স। অধিক কবিয়াছেন। ইহাতে আমব। শিক্ষ। 

পাইতেছি ঘে, তাহার কথার মুলা আমাদিগকে অধিক হৃদযঞ্জম করিতে হইবে । 

এক দিনেব অভ্র্থনাঘ তীহাঁব প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে? কিন্তু তাহার 

তাৰ যাহাতে চিবকালেব মত মনের ভাবে পরিণত হয এবং তীহাব শুভ ইচ্ছ| 

আামাদিগেবও ইচ্ছা হয, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তবা। মতএব তাহাব সহিত 

₹দমব বিশেষ একা বন্ধন করা আমাদেব উদ্দেশ্য হওযা চাই । 

“এই উপাসকমগ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময তিনি বলিঘাছিলেন, যাভাতে একটা 

পবিবাব বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা, পরস্পরকে ভ্রাত| বলিয়া চিন| যায় 

এবং দন্ুপাবে কার্য করা যায়, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য । তাহাকে অভ্যর্থনা 

কবিবাব নিমিত্ত ধাহাদের অন্ুবাগ, তীহার কার্যের প্রতি তীহাদিগের চিবস্থাযী 

অস্টবাগ আবশ্যক । আমাদিগের ভ্রাতৃভাব যাহাতে দৃতবদ্ধ হয এবং পবস্পরেব 

পশ্মোন্নতির ও চরিত্র-সংশোধনেব প্রতি পরম্পবের দুষ্টি থাকে, তাহাব উপাষ 
কবা বিধেয়। তীহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ হীদয়ে তীহাকে 

গালিঙ্গন করিব, সেইকপ হৃদমে পবম্পরকে আলিঙ্গন করিয়৷ থাকা উচিত। 

তাভাব দ্বাব। আমরা কিূপ উপকাব লাভ কবিযান্ি, তাহার অবর্তমানে ত্রাঙ্গ- 

সথালের কাধা কিরূপ চলিঘাছে, এবং শারীরিক বিভিন্নত। সত্বেও তাহার সহিত 
গ্রদঘব কিরূপ যোগ আছে, এই প্রকাব চি! দ্বারু। অস্থবকে প্রস্বত করিলে, 
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আমরা তাহার অভ্যর্থনা করিতে পারিব। তিনি ফিরিয়া আসিদা কি বিশেষ 

প্রণালীতে কাধ্য কবিবেন, বলিতে পারি না; কিন্ধ হৃদথকে প্রস্থত রাখিলে, 

পুরাতন সত্য কল নৃতন গাবে লাভ করিব,_নৃতন সতা ত নৃতন হইবেই। 

কি আন্তরিক, কি বাহিক অভার্থনা, সকল কার্যো পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাতৃভাব 

থাকা আবশ্যক | অন্থরে অন্করাগ থাকিলে বাহিবে চক্ষ ও মুখের দ্বারা তাহ 

প্রকাশ পাইবেই, কিন্তু বাহিবে থাকিলে অন্তরে না থাকিতেও পারে । কোন 

বিদেশীয় রাজ। আমিলে কত আডম্বরের সহিত তাহার অভার্থন। করা হয়, 

আমাদিগের ব্যবহার যেন সেরূপ ন। হয়, হৃদয় সম্পূর্ণ থাক] চাই, বাহিবে যেকপ 

হইতে পারে হইবে, নতৃব! সম্মানের পরিবর্তে তাহাকে অসম্মান করা হইবে।” 

কলিকাতায় কেশবচন্দের পদাপণ 

৪ঠ1 কার্তিক, ১৭৯২ শক (২০শে অক্টোবর ১৮৭০ খুঃ) বৃহস্পতিবার॥ কেশব- 

চন্দ্র কলিকাতায় পদার্পণ করেন । পথে জব্বলপুর ও এলাহাবাদস্থ ব্রাহ্মত্রাতার৷ 

অতিশয় যু ও গ্রীতিসহকারে তাহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তৃত করিয। দেশীয় রীতিতে 

আহাব করান। ভাই অমৃতলাল বন্থ মার্গালোরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, তিনি 

বন্েতে তাহার সহিত মিলিত হইয়! সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ত্রাঙ্গ এবং অপব 

অনেকগুলি ভদ্রলোক কেশবচন্দ্রকে প্রত্তাদ্ণমন কবিধাব নিমিত্ত স্বতন্ত্র ট্ামার 

করিযা পরপারে হাওড়া রেলওয়ে প্লাটকবমে উপস্থিত হন। মেখানে সকলে 

মিলিয়া! মহানন্দধ্বনিতে তাভাকে গ্রহণ কবেন। বহুদিনের পর আপনাদের 

প্রিয়তম আচাধাকে দর্শন করিয়া, বরাঙ্গগণেব ৪ তীহার বন্ধুবর্গের যে কি 

আনন্দোদয় হর, তাহা ধাহাবা সে সমধে স্বঘং অন্তভব করেন নাই, ভাষাযোগে 

ভাহ। তাহাদিগকে বুঝাইয়! দেওয়ার যত্ব বিফল । কল্পনাযোগে যাহারা সেই 

সময়কে মনে জাগ্রৎ কবিয়া তুলিবেন, তাহারা আজও ০ আনন্দ কথঞ্চিং 

হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন । সে যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের অভ্র্থন। 

নস্তর সকলে পুনর্ববার ষ্টামারে আরোহণ কবিয়া পবপাবে আদিলেন। সেখাে 

একখানি বৃহৎ ঘুড়ি গাড়ী কেশবচন্দ্রের জন্ট প্রতীক্ষা করিতে ছিল, সেই গাড়ী 

তিনি আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে পদত্রজে কলুটোলা 

বাড়ী পধান্ত আদিলেন। সেখানে পুনরায় মহানন্দধবনি উখিত হইল, সে 

আনন্দধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহুদিনান্তে গৃহে 
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পত্যাগমন করিয়া, পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লাসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উল্লাস মিশিয়া 

গল। পরস্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চলিতে লাগিল। গৃহে অভ্যর্থনার 

নন যথোচিত আয়োজন হইয়াছিল। গৃহের যুব! বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস 

সী পধ্যস্ত, সকলের যেন নূতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ সুখের উৎসবে 
ূ্ণ। যে গৃহ তাহার অভাবে এত দিন শূন্য ছিল, তাহার আগমনে সে গৃহের 
শাভা আজ কি হইল, অস্তশ্ক্ষু ভিন্ন আর কিছুতে এখন আর তাহা প্রত্যক্ষ 

*রিবার উপায় নাই। 

সঙ্গতে ব্রাঙ্গদিগের বর্তম।ন কর্তব্য বিষয়ে কেশবচজ্ের উক্তি 

গৃহে আসিয়া বন্ধুগণের সহিত কি প্রকার শিষ্ঠালাপে তিনি সময় অতিবাহিত 

করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়স্থ স্মরণলিপি পাঠ করিয়া, সকলে তাহা বুঝিতে 

গারিবেন। তিনি কি নৃতন ভাব প্রবপ্তিত করিবেন, তাহার উপোদঘাত ও 
টাহার অভার্থনাসংস্রত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়।, আমর। এই অধ্যায় 

শষ করিতেছি । পর দিন (৫ই কাণ্তিক) শুক্রবার সঙ্গতৈ* কেশবচন্তর 

বলেন £- 

“আ(িএ বয়সে, কি এখানে, কি ইংলগ্ডে, পরীক্ষা দ্বার যত বিষয় জানিলাম, 

তাহাব সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে 

£ঘ, এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুফ হইয়া যায়। কাধ্য 

এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ 

করিতেছি, তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়! থাকে এবং যখন হৃদয় তাহাতে 

নিমগ্র থাকে, তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজলিত হইয়। কাধ্যের জন্য প্রস্তত 

হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণভাবে ধর্মসাধন হয়! ধ্যান প্রার্থন। ইত্যাদি 

আধ্যাত্মিক স্থথাগ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও 
দশে দেখিয়াছি) কিন্ত সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে হইবে 

ন। মালিক ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে 

প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 

মামর। রী সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্মমজীবন রক্ষা 
করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থা। থাকিবে কেন? 

৯১৭৯২ শকের ১৬ই ই কাকের ধর্মতন ষ্টব্য। | 
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“পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমব। 

পূর্ব পুরুষদিগেব নিকট হইতে হৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ করিষাছি, 

কিন্ত আমাদিগের কাধ্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহ 

বিশেধকপে প্রক্ষুটিত হইযাছে । আমাদিগেব ভাল গুণপগ্তলি সংবর্ষণ করিতে 

হইবে এবং ভথাকাব সদ্গুণ সকল আমাদিগকে শিক্ষ। করিতে হইবে । আমাৰ 

ইচ্ছা, আমাদিগের মধ্যে যে সকল কাধোর বিশেষ অভাব, তাহ। নিদিষ্ট করিণ। 

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সহত্র কাধ্য 

থাকিলেও, কোন একটি বিশেষ কাধো তাহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, 

নতুব। তাহার জীবন-ধাবণ অকাবণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কাধা অঙ্গুগাচ। 

কাহাকে উতকৃঃ, কাহাকে অপক্ষ্ট বল। যায়, কিন্তু কাধ্যগত ধশ্ম নাই। এক 

ব্যক্তি ঘর ঝাট দিদাও সমূহ পুণ্যলাভ কবেন, আব এক ব্যক্তি চিকিংসকেব 

কাধ্য করিয়াও পাপভাগী হইতে পাবেন । 

“পশ্চিমের সহিত ধোগ বন্ধন কবিতে ন| পাবিনে, মামাদিগের পূর্ণ উন্নতি 

লাভ হইবে না। আমাদেব ঘে শকল প্ুণ আছে, তাহ। বক্ষা ন। করিয়।, 

পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে, জন কথেকের সাহেব সাজা আর চৌরঙ্গীতে থাক। 

ইংলগু-গমনের এই ফল হইবে । আবাব ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিযত। দেখাইয়া কেবল 

আপনাদিগেব সীমায় বদ্ধ থাকিলে, অনেক সদ্গুণে বঞ্চিত হইতে হইবে । 

পশ্চিমদেশীয়্দিগেব গুণ গ্রহণ করিতে ন। পারিঘা, এত দিন আমাদিগের কাধ্যে 

অপর্ণত। রহিয| গিধাছে। আমাদের জীবনে পূর্ব পশ্চিম উভয় দেশীয ভাবেব 

সামঞ্রশ্ত সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে দে দেশীঘ লোকে আমাদিগের ধর্ম 

গ্রহণ করিতে পারিবেন, আমর তাহাদিগেব উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। 

পূর্বব পশ্চিম ঈশ্বরের এক পবিবার হইবে । আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন 

করিয়। আপিয়াছি। স্বচক্ষে এপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গম্ভীরতর স্থখকর 

ব্যাপার আব কি আছে? বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়াছি, “বিদায়! 

হে পিতাব পশ্চিম নিকেতন", এবং এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, 

তাহাদ্দিগের ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের যাহা ভাল আছে, তীহা- 

দিগকে দিব। এই যোগ দ্বার যে কি শুভ ফল ফলিবে, এখন বলা যায় ন। | 

কিন্তু আমর! যে কথা বলি_-এক দিক করিতে আব এক দিক্ থাকে না 



গৃহে প্রতাগমন ৮২৫ 

ঠাহাবাও ঘেই কথ বলেন । ক্রাদ্ষসষাজ এই দুইয়ের যোগে জীবনেব পূর্ণ 

চাব দেখাইতে আবিভূতি হইয়াছেন । 
“অনেকে মনে করেন, ইহৎলগডে গেলে স্বদেশের প্রতি শ্েহ যায় এবং 

বঙ্গাতীয় হইয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি, দেশীয় হৃদয় লইয়। গেলে, 

বলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়। 

াতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি, এরূপ আর কখনই পারি 
ই । মুলাবান্ কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত ন। হইলে, তাহার মধ্যাদা 

[ঝা ঘাম না। ন্বর্দেশ এখন একটী মায়ার সামগ্রী হইয়াছে । এই সকল ভাব 

০কপে হদদ্বপ্ম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকপ চিঠি আনিযাছি, 
তাশ। সকলকে পড়িতে হইবে । যাহাতে পূর্ব পশ্চিমের 69 যোগ সংসাধিত 

হয, 'মিরার? দ্বার তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 

“আমাব ইচ্ছা, অন্ততঃ একবসরের জন্য কাধ্য বিভাগ কবিয়। কতকগুপি 

লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন ' ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়। যাদ কাজ 

কবিতে পাব যায়, তাহা হইলেই যথার্থ কাজ কর! হয় এবং কোন ভাবনা থাকে 

ন1। আমর। কত কাজ তাহার নাম করিয়। করি, কিন্তু কত কুটিল অভিসন্ধিতে 

তাহ| পণ্ড কবিয়। দেয় । স্পচরূপে এক বুরুল অগ্রসর হওয়াও ভাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন 

রি ত আনেক পথ আমতিক্রএ কবিদ্বাছি, মনে করা কোন ফল নাই । 

কাঙ্গকে আযমর। কঠিন বোধ করি, কিন্তু উপাসন| করা অপেক্গা কাজ কব। 

আশেক সহজ | ভাবে কাজ কবাই কঠিন । আমাদের মন খষি এবং হাত 

িলাতী হওয়া আবশ্টাক। ঈশ্বরের নান] কাধ্য করিতে গেলে মন গ্ররুত পক্ষে 

বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাহার ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান যায়। 

বিলাতের গাড়ী ঘোডার কথা অনেক বলা ও শুন! গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, 

অসার, কিন্তু সকলে যাহাতে সেখানকাব ব্যাপার সকল অনুভব করেন, 

তাহাই প্রার্থনীর। ইহার দ্বার! ব্রাঙ্ধধশ্মের মহিমা কত বাড়িয়াছে ; স্বঘং 

“হাবাধা, কত বিদ্বান লোক, সমুদায় সভাজাতির স্সেহদৃষ্টি উহার উপর 

পাডযাছে। কাল ব্রাহ্মপমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দাড়াইয়াছে, উহা 
১খলে সে ভাব কি হৃদরে ধারণা করা যায়? ইহা চিন্তা করিয়া উৎসাহিত 

পথে সকলের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্ঠক |” 

১০৪ 



৮২৩৬ আচাধ্য কেশবচশ্ 

প্রতাগমনের পর অভ্যর্থনা 

৮ই কাঠ্িক, ১৭৯২ শক (২৪শে অক্টোবব, ১৮৭০ খ্ুঃ) প্রা শতলহখাক 

বাঙ্গ পাতে লোহবনুধোগে কেশবচন্্রকে অভার্থন| কবিলাব জন্য শীযুক্ত বাব 

জঘগোপাল দেনেব বেলঘবিষাস্ত উদ্ভানে সমবেত হন । ছুধ্যোগবশতঃ লোক: 

সংখা। ঘত দ্ূব তইবার কথা ছিল, তাহ। হইতে পাবে নাহ। সে দিনকাব 

অন্যর্থনার ব্যাপাব আমর। নিজ ভাষাঘ নী বলিয়া, ধন্মতন্বে* এ সঙ্গন্ধে থে 

একটি সংবাদ বাহির ভয, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিষ| দিতেছি । 

“বিগত ৮ই কান্তিক ব্রঙ্গমন্দিরেব উপানকমগুলীব সভাগণ ও অন্যান্য ব্রাঙগেব 

বাবু জযগোপাল সেণেন বেলঘরিঘাস্থ উদ্যানে, আমাদেব শ্রন্ধাম্পণ আচাদ। 

প্রযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশবকে অভাগন। কবিষাছেন। পরাতে শ্রাৎ 

একশত লোক বেলগাডীতে সেষালদহ হইতে বেলথবিযায উপস্থিত হইলে পব। 

যুক্ত বাবু তাঁবকচন্ত্র সবকারেব প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নাব্ নীলগণি ধবেব পোষক তাধ 

ও সর্বসম্মতিক্রমে শীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন সকলেব প্রতিনিরধিস্বৰপ 

হইয়। এবং আমাদেব দেশেব 9৭ আমাদেব মর্জলের জন্য যে এত কবিষাছেন 

৭ কবিতেছেন, তজ্জন্য ক্লতজ্ঞতান্চক মনেব ভাব অল্প কথাঘ প্রকাশ 

কবিয। কহিলেন, বিলাতে আপনি থেকপ সমাদব ৪ অন্তবাগ ও উপহার 

পাইযাছেন, তাহা তুলনা আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্য এবং আপনা৭ 

উপযুক্ত নহে । প্রাঃ! তুমি দীর্ঘদীবী ভ৪। এই বলিঘ। দেশীয় বীতান্তসাবে 

তাভাব হস্তে পট্রবন্সেব সোড ৭ পুষ্পমাল। অর্পণ করিলেন । আমাদেব আচাধা 

মহাশয় এই ভাবে বলিলেন বে, আমি বিশাতে বাহিক কোনবপ চিহ্ন গ্রহণ 

কবিতে প্রস্কত ছিলাম ন।, কিন্ত তাহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহ 

গ্রহণ করিতে হইবাছে । আপনাদের জদযেব প্রীতি ৪ সমাদব আমার পে 

অন্তিশঘ আনন্দজনক এ প্রীতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে 

আপনাদের পক্ষে ইহ্। সামান্য, কিন্ত আমার পক্ষে যথেষ্ট । আমি হৃদয় চাই 

বাহিরের কোন চিহ্ন আমাকে ভুলাইতে পারিবে ন। এবং আমিও উহা চাহি 

না। আমাকে যেমন আপনারা হৃদয়েব প্রীতির নিদর্শনম্বরূপ কিছু দাঃ 

করিলেন, আমিও যেন আপনাদের তৃতা হইয়া হৃদয়ের অন্রাগের নিদর্শন 

১৭৯২ শুকের ১৬হ কার্তিকের ধম্মতন্্রে রষ্টবয। 



ক 

গৃহে প্রতাগমন নি 

স্বক্ূপ দ্যাময নামের মালা আপনাদের গলাঘ পরাইয়৷ দি। পরে সকলে 

মানন্দ এ গ্রীতিনহকাবে সেই দবাময়েব উপাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন । নিম্ন- 

পিখিত শৃতন গীত দ্ধার। উপাপন। আরম্ভ হইল,__ 

রাগিণী ললিত।--তাল আড়াঠেকা | 

বন্ধু আগমনে মোর! হৃদয় আনন্দে ভরি, পুজিতে এসেছি পিত। আজি তোমার চরণ। 

পিতা ভোম[র কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, ধন্য ধন্ত পিতা তুমি জগতের প্রাণধন। 

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সাগরতরঙ্গ তরি, পিত। তব প্রেমরাজ্য করি সর্বত্র স্বাপন; 

সাধিয়! তোমার ক'জ প্রত্াযাগত ভ্রাতৃমাঝ, সেই তব প্রিয়দাস, ভারতের হুখবর্ধন। 

গদযেয় কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিতা, জানিনা কেমনে তোমার পুজিতে হয় চরণ; এই 

ভিক্ষ। দযাময়, হযে সবে একহাদয়, সেবি যেন তোমায় পিতা সপিষে জীবন গ্রাণ 

"অবশেষে ভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে, শ্রীযুক্ত বাবু 
গণগোপাল সেন দপণ্ডামান হইয়া আচায্য অহাশঝকে উপযুক্তরূপে মল্প কথাধ 

হঙাথনা কবিলেন। আহারান্তে আচায্য মহাশম ইংলঞ্ডে কিবপে দিন যাপন 

করিতেন, তণ্তত্সন্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্যান্য বিবিধ প্রসর্গ দ্বাব। সময 

অতিবাহিত করিষ। সন্ধ্যার পব সকলে গৃহে প্রতাগমন করিলেন ।” 

ব্রান্মিকাগণেব মভিনন্দনপত্রী দান 

»৩শে কাণ্িক, ১৭৯২ শক, বুধবার ( ৯ই নভেঙগব, ১৮৭০ পৃঃ) ব্রা্দিকাগণ 

“কশবচন্্রকে অভিননানপত্রী দান* কবেন। তিনি ইংলগ্ডে নারীজাতিৰ 
5৭ ধে সকল বিষ বলিষাছেন, তজ্জন্য তীাভারা পিশেষ কতিভ্ভত| প্রকাশ 

টিনন। তিনি প্রত্ান্তরে যাহা বলেন, তাহাতে মকর ছদয উদ্্পিত ভর, 

€ব তিনি তাহাদিগের সঙ্গে ইংলগ্ডেব সেই নকল বিষযে আলোচনা করেন, 
হাতে তাহাদিগের উপকারের সম্ভাবনা । আলাপান্তে ইংলগড হইতে আনীত 

ণতকগুলি দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন। 

ফরিদপুর ব্রাহ্মগণের প্রেরিত অভিনন্দনপত্র 

এই মমযে ফরিদপুরের ব্রাক্মগগণ তীহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্রর 
'প্িবণ কবিযাছিলেন। এ অভিনন্দনপত্রেব ণ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিধা 
পপ গেল। 

১৭৯২ শকের ১লা অগহায়ণের ধন্খতত্বের সংবাদন্তস্তে ডষ্টব্য। 
1 ১৭৯২ শ্রকের ১লা পৌষের ধশ্মতব্ে পূর্ণ অভিনন্দন পত্রধানি ষ্টব্য। 



৮২৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

“আপনি সম্প্রতি ইংলগ্ডে গমন করিয়। ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার € দয়াময়ের নাম 

কীর্তন করিয়া, তথাকার উদারপ্ররুতি দূরদণশী বিজ্ঞ ধাশ্মিকগণের এবং পরোপ- 
কারব্রতাবলম্ষিনী বিছ্যাবতী পুণ্যবতী ভগিনীদিগের হৃদয় মন ব্রাঙ্গণশ্মের প্রতি 

ও আমাদের দেশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্ুরারূপ রাক্ষপী যে এ 

দেশকে গ্রাম করিয়া সহস্্ সহ যুবাকে প্রথমতঃ অমানুষব করিয়। অবিলদে 

করালকালকবলে পাতিত করিতেছে, আপান কর্তৃপক্ষের নিকটে তাহ। 

অসম্কৃচিতচিত্তে যথাযথ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, 

এবং ভারতমীমন্তিনীগণের শোচনীয অবস্থা দূরীকরণ জন্য সাধামত চেষ্টা 
করিতেছেন । তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিযা, নৃতন বল, নৃতন উদ্যমের সহি 

কম্মক্ষেত্র বহুল বিস্তার কবিয়। লইধাছেন । 

“এবন্িধ মন্ভোপকারী, দেেশহিতৈষী, বিশ্ুদ্বম্বভাব, ধশ্মপরাধণ, মহালগভব 

ব্যক্তির প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞত। প্রকাশ ও তাহাকে ধন্যবাদ দান কর! ব্যক্তি- 

মাত্রেরই অবশ্ঠ কর্তব্য । ঈশ্বরের রুপা আপনি অসাধাবণ ক্ষমতা লাভ করি৷ 

লোকের হ্ৃদয়ে ত্রাঙ্মধর্শের জীবন্ত ভাব থেকপ মুদ্রিত করিয়। দিতেছেন, আমা; 

দ্ের সে প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, আপনি আমাদের হৃদযেব 

ভাববিজ্ঞাপক এই অকিঞ্ধিংকব পত্রখানি গ্রহণ করিলে রুতার্থ মনে করিব |” 



২৭ 

সুতিলিপি 

১৮৭৭ খুষ্টাব্ধে মার্চ মাপে আচাধ্য কেশবচন্দ্রকে বিলাতে বিদাঁয় দিয়া, 

শ্বাসিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন কবিতেন, যেন তাহাদের প্রাণ 

খানে ছিল না, শরীরটা কেবল পড়িযাছিল। তীাহাব বিলাতগমনেব অল্প 

“মন পরেই শ্রীধুক্ত ভাই প্রতাপচন্ত্র, শ্রীযুক্ত ভাই অমুতলাল ও শ্রীযুক্ত ভাই 

গীবগোবিন্দ গ্রচাবার্থ মাঙ্গালোরে চলিঘা গিয়াছিলেন, কলিকাতা অত্যান্ত 

2 বোধ হইযাছিল। সকলেব মন নিলাতেব কথ। শুনিবার জন্য ব্যাকুল 

|কিত | ছুই জন বিশ্বাসীব পরস্পব দেখা হইলেই, বিলাতের সংবাদ কি, এই 

গন প্রথমেই জিজ্ঞাসিত হইত । বিলাতী মংবাদপত্রে আচাধ্যদেবের কাধ্য- 

নদে যে সমস্ত বিবরণ বাহির হইত, তাহাদের মধ্যে যে সকল পত্রিকা 

£থানে প্রেরিত হইত, সকলে মিলিষ। তাহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের 
প]ধণ হইত | সকলেই কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের সমযের প্রতি আশানয়নে 

এষ্টিপাত কবিতেন। অক্টোবর মাসে যখন আচাধ্যদেব ফিরিযা আসেন, তখন 

হাতাব মুখকমল দর্শন কবিধা নকলের ছুঃখ দূর হইল এবং তীহাব মুখে বিলাতেব 

'পব্বণ শ্রবণ করিয়। তীস্ভাদের অপার আনন্দ এ উৎসাহ বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

কশবচন্েব বলনা দিবানিশি কথা বলিষাও পরিশ্রান্ত হইতে জানিত না। 

হাব গণনাতীত বন্ধুগণও দলে দলে মাসিয) অবিশ্রান্ত সেই আনন্দবর্দীক 

সংবাদ অবণ করিয়। আপ্যায়িত হইতেন | তিনি মে দিন ফিরিঘ। আসিলেন, 

নম দিন কলিকাতাবাী এবং কোন কোন মফ:ম্বলনগরবামীদিগের অত্যন্ত 

আানন্দের দিন ছিল। সকলের মনে অত্যন্ত আনন্দোদয় হইয়াছিল । 

গাফিসের কম্মচারীই হউন, আর বিগ্যালয়ের ছাত্রই হউন, অথবা যে কোন 
নোক হউন, ধাহাদের তাহার সহিত পরিচয় ছিল না, তাহাদের মনও কেমন 

একটা আন্দোলন অন্থভব করিয়াছিল। সে দ্দিন যেখানে সেখানে তাহার 

সম্বন্ধে কথা লইয়া দিনপাত হইয়াছিল। তাহাকে অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া 



আচ আচাধ্য কেশবচগ্দ্র 

স্টেশনে পাথাব।ব হইবাব স্টামারে এবং কলিকাতার গঙ্গাতীরে যেরূপ জন হ। 

ভইবাহিল, ভাহ। তাভারই গ্রমাণ। লাট সাহেব বা অন্ত কোন বড় শোক 

আপিলে, কেত বা কর্তবা অনুরোধে, কেহ ব| বুথ কৌতুহল চবিতাথ হেত 

একত্র ণমবেত হন, কিন্তু এস্লে তাহ। নহে, অকপট প্রেম, অকপট অন্থরাগ, 

প্রক্কীত উতৎপাহ হইতে এত লোক ভাহ।ব নাখে একত্র হইয়াছিলেন। 

যখন তিনি ফিরিযা আপিলেন, তন তাহার শবীব সুস্থ, রূপ অধিকতব 

লাবণ্যযুক্ত, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া, তাহার আত্মীয় বন্ধগণ অপাব আনন 

অন্ভভব করিতে লাগিলেন । কলুটোলার ত্রিতলস্থ গৃহে যেখানে জোষ্ট প্রা 

নবীনচন্দ্র বসিতেন, সেই গৃহে--পবিবার ও বন্ধুবর্গের অশেষ আনন্দোচ্ছ্বাঠের 

মধ্যে কেশবচন্ত্র আখ্যি। বপিলেন । এ দিকে তিনি ইংলগ্ডে যে শমন্ত ছবি, পুক। 

বন্ধ ও অপরাপর সামগ্রীরাশি উপটৌকনম্ববপ পাইঘাছিলেন, তা! আনিছ 

রাশীকুত কব। হইল | তন্মধো প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয কেশবচন্ 

বন্ধুদিগের নিকট প্রদান কবিতে লাগিলেন । বন্ধনীর। ভাবতেশ্ববী ভিক্টোবিঘ। 

তাহার থে প্রতিমূত্তি ও হন্তলিপিসঙ্গনিত পুস্তক উপটোকনস্বরূপ ধিযাছিলেন। 

তাহ|। প্রদণিত হইল । উপস্থিত কেহ কেহ মস্তক অবনত কবিৎ। 

ততঞ্ুতি সন্ত্রম প্রদর্শন করিতে পাগিলেন। বিন্ময়াপন্ন বন্ুণিগের গ্রশ্নেব আব 

অবধি রহিল না। বাজপ্রানাদ কিরূপ, ভাবতেশ্বরী দেখিতে কেমন, বাছ 

পরিধারেব বালক বালিকাব বাবহাব কি প্রকাব, তথাকার ভদ্রলোকের গৃহের 

ব্বস্থ। ও নিষম কিবপ, জনসমাজে খম্মহাব কি প্রকার, লোকের দয়। ও সংকাঘা 

কিরূপ, এ দেশীয় ইংরেজ ও বিলাতেব সাহেবদিগের মধ্যে পার্থক্য কি প্রকাব, 

এই সমস্ত প্রশ্নের বিষ ছিল । এ দ্রেশীয লোক রাজাকে লোকাতীত জীব 

এবং ভাহাদিগের গতি ও রীতি লোকাতীত মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ 

যখন ইংলপ্রেশ্বরী ৬ ভারতেব মৃহারাণীব দয়া, নমত।, প্রজাবা্মল্য ও অন্যান্ত 

সদগ ণের কথ, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রেব প্রতি এরূপ সকরুণ ব্যবহারের কথা 

শ্রবণ করিলেন, তখন সকলেই বিস্ময় ৪ রুতজ্ঞতাপাগরে মগ্র হইলেন । রাজ- 

পরিবারের বালক বালিকার যে এরূপ অমায়িক ভাব হইতে পারে, তাহা 

কেহই মনে কল্পনা করিতে পারেন নাই। 

কেশবচন্দ্রেব প্রতি ভারতেশ্বরীর ঈদৃশ মকরুণ ব্যবহাব, বাজপরিবারের 

£ 



স্মৃতিপিপি ৮৩১ 

“কপ অমাধিক ভাব, মহাবাণীব প্রাইভেট সেক্রেটাবী কর্ণেল পনসনবিব এতাদুশ 
দাব, উচ্চতম ইংরেছদিগেব একপ সদ্বাবহার এবং সমগ্র ইংবেজ জাতির এ 

প্রকার সদ্চাবের কথা শুনিয়।, সকলের মনে সমস্ত ইংবেজ জাতিব প্রতি প্রেম ও 

একি শত গুণ বদ্ধিত হইল, তাহাদিগের ও ইংরেজদিগেব মধ্যে বাবধান যেন 
[বোভিত হইঘা গিযা, ইংরেজ জাতিকে আত্মীয বলিয। বোধ হইতে লাগিল, 

এবং ভগবান্ যে তাহাদের হন্তে ভাবতের ভার ন্যস্ত ববিযাছেন, সে জন্য 

এনেকেব জদযে বিধাতাব প্রতি কুতজ্ঞতা উচ্ছৃদিত হইতে লাগিল । কেশব- 

গন্দেব বিলাতদর্শনে ভাবত ও ইংলগু যে নিকটতব বন্ধনে আবদ্ধ 5ইযাছে, তাহা 

্পঞ্ট অন্রভত ভইফাছিল । তথাকাব নাবীগণেব চবিন্, গ্গীবন এ কেশবচন্দ্রের 

এহ শ্বেত এ সঙ্ভাবের কথ| শুনিয়া সকলের জদঘ বিগপিত হইণ। স্বদেশ 

পদেশেব কোন প্রভেদ না কবিযা মাতন্সেহ থে বমণাগণেব মনে সর্ব আবিভতি, 

হাহা হতলপ্তীৰ নাবীদিগেব জীবন প্রমাণিত কবিপ, কেন না মাতাব ম্টায 
তাহাধ। কেশবচন্দ্রে পরিচধ্য। করিতেন। লিবাবপুলে পরপ্রপিদ্ধ ধনাঢা 
(হন পবিবাবে যখন তাহাব সম্কট পীড| হইযাছিল, তথন সেই গুভেব গুভিণা 
হাহাব ক দেখিষা এবং বিপদাশঙ্কা করিয়। উচ্চৈস্ববে বোদন করিযাছিলেন । 

গহজাত সঙ্ঞান ন| সহোদর ভ্রাতার সঙ্কট রোগে জীবনে প্রতি মংশধ জন্মিলে 
এপাগণ যেমন উদ্দিগ্ন ও কাতব হইয। থাকেন, কেশবচন্দ্রেব বোগে চিক্সন 
পাপবাবে ঠিক সেইকপ হইয়াছিল । 

দে শগবে তিনি যাইতেন, তাহাকে অতিথি করিগা ভাতার সেব। 

কাবতে পাবিলে তথাকার লোকেবা, বিশেষতঃ নাবীগণ আপনাদিগকে 

ম্মানিত্ মনে করিতেন, এজন্য নগববাসীদিগেব মণধো সমঘে সমযে 
দব। ? মনোবেদনা উপস্থিত হইত । কেশবচন্দ্র বলিলেন মে, একটি নগব- 

পখেষে তিনি উপনীত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখেন যে, তিন জন 

হেব ৪ এক জন বিবি উপস্থিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে তাহাকে লইয়া 
“বাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সঙ্কট অবস্থা 
৬ রঃ 

র্াশ্তি 
| ৬ 

ঠ্ত বিবির বাড়ীতে তাহার সঙ্গে গমন করিলেন, অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ 
££*| চলা গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শার্পপরিবারে লগ্ুন 
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নগরে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এই পরিবার একটি ইংলত্ীর় স্ব 
পরিবাবের মদর্শস্বূপ; অনেকগুলি পুরু কন্তায় পূর্ণ ছিল। কেশবচন্দ্রকে 

পাইয়। তাহাদের পারিবারিক আনন্দের আব সীমা ছিল না। দিবানিশি সকলে, 

বিশেষতঃ শার্পভুহিতুগণ অত্যন্ত আমোদ, মানন্দ ও তীহার সেবাজনিত 

ব্যস্ততায় সমর যাপন করিতেন । যে কোন গল্প-__বিশেষতঃ ভারতবর্ষলম্বন্বে-_ 

তাহারা শ্রবণ করিতেন, তাহাতেই তাহারা অপার আনন্দ অনুশব করিতেন 

এবং অনুরাগ ও শ্রান্তিবিরহিতচিত্তে তাহ! শ্রবণ করিতেন। কেশবচন্দ্র « 

তাহার সহচর ভাই প্রসন্নকুমার যত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাহাদের সহিত কথ। 

বার্তায় এমনি ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাহার। পরম্পবে বাঙ্গালা ভাষায় মনেব 

স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন ন।। কেশবচন্দ্র বাঙ্গাল। 

ভাষায় কথা কহিয| বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌতৃকাণি 

করিয়া অতান্ত আমোদ অনুভব € মনেব আন্তি দুর কবিতেন। তিনি সামান 

শয্যার পক্ষপাতী ছিলেন, রাত্রি অধিক হইলে যখন তিনি শয়নাগারে গমন 

করিতেন, তখন সময়ে সময়ে স্থকোমল শয্য? পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের মেজেব 

কার্পেটের উপর শঘন করিতেন এবং সভা পবিচ্ছদের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়! 

ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত গোবিন অরিকারীব অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষাথ 

কষ্ণঘাত্রার কথাগুলি উচ্চাবণ করিতেন এবং অন্তবের সহিত হাশ্য করিতেন । 

শার্পত্রহিতগণ তাহাদেব হাল্য পবিহ্বাম বণ কবিয়। মনে করিতেন যে, বুঝি 

কোন সত্প্রপঙগ অথবা কোন আমোদজনক প্রণঙ্প হইতেছে, তাহাদের তাহ। 

হইতে বঞ্চিত থাক বিশেষ ক্ষোভের বিষয় | তীহার। সেই বাত্রিতে কেশব, 

চন্দ্রেব দ্বারে প্রবল আঘাত করিয়া, গৃহে প্রবেশপূর্বক তাহাদের কথ। শ্রবণ 

করিরাব জন্য, বিশেষ আয়াস প্রকাশ ও চীৎকার করিতেন। কেশবচন্দ্র বলিষা 

উঠিতেন, এখন আমব। ভারতবর্ষে আছি, তোমাদিগের এখানে আদিবাব 

অধিকার নাই । 

অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের নির্ব,দ্ধিতা ও কুসংস্কারের দৃষ্টান্ত 
রূপে তিনি বলিলেন যে, শার্পপরিবারের এক জন দামী ছিল, ৫ কেশবচন্দ্রের 

অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং “ইত্ডিয়ান' নাম শ্রবণে 

* তাহাকে নরভোজী রাক্ষন, কিকি মনে করিত, তাহা দেই ব্যক্তিই হ্রানিত। মে 

€ 
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তাভাকে দোখবামাজ্র ভয়ে পলায়ন করিত, তাহার নিকট অগ্রসর হইত না। 

এক দ্দিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনা'লয়ে উপাসন। জন্য গিয়। দেখে, 

কশবচলপ তথা উপাসন।কাধ্য করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে 

নাবী দেই দিন তাহাব উপাসন। ও উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পাবিল যে, তিনি 

শছ্বুত জীব নহেন, এক জন পবম পাম্মিক পুরুষ, ইংবাগাতে কথা কহিতে 

পাবেন। সেই দিন হইতে পে তাহাৰ অতান্য অগ্নগত হইল এবং অতিশয 

আন্ধ। ৪ অগবাগেব মহিত তাতাব পেবার রত হইল । ইংবেজদিগের পারিবারিক 

পাপএহাণপদ্ধেতনি বিশেষ প্রশংসা কবিলেন | ইংবেজ সমাজের নবনাবী 

একর হইব। নুত্য কব! সপ্ন্ধে অনেক কথ। উখ্বাপিত হইল । পে সম্বন্ধে 

,কশণ৯গ্দ বলিলেন ষে, ইহ অবশ্য স্বাকাম্য বে, ইংরাজী ধলের সহিত ইংবেজ 

গাতাণ ধন্মপাধক এ ধন্মথাজকগণ কোন সহান্চভৃতি রাখেন না এবং এ প্রথ। 

ন?এ পখনে নীতিবদ্ধক নভে কি একথ। বপ। নিতান্ত অজ্ঞানতাম্লক যে, 

পাবণভাবে হংবেজ নবনাবাগণ একত্র নুতা কবিতে পারেন না | তিনি স্বচক্ষে 

“রথিবাছ্েন, গুদ্ধ পিতা বপবতী যুবতী কন্তাব হস্ত পারণ কবিযা একত্র নৃত্য 
বিতেছেন | তবে আামাদিগেব চক্ষে এরপ নিক্দোষ নৃতা অথহীন বলিয়। 
পাণ হয, বালকত্ব মনে ভঘ, এবং উহ। দেখিয়। হাশ্য সংবরণ করা স্থকঠিন | 

বা ৪ শ্রীপুরুষপন্দন্ধে কথ। জিজ্ঞানিত হইলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে 

খাদের মামাজিক আচার ব্যবহারেব সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশ্য নাই বটে, 
: উন্মও বাতীত কে এ কথা বলিবে থে, এ সঙ্গন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধারণতঃ 
এপবিত্রত। প্রবল । বিবাহাথিগণ অথবা বিবাহিত ঘুবক ঘুবতীগণ এদেশে 
পিত। মাত! গুরুজনের নিকট পরস্পব সঙ্গদ্ধে সঙ্কুচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু 

*ংপণ্ডে গুরুজনের নিকট দাম্পত্যাপ্রেম লঙ্জার বিষষ নহে । নববিবাহিত 
এক ঘুৰতী গুরুজনেব মন্মুখে পরম্পরেব সভিত একপ ভাবে বাবার করেন, 
এপ পাক্যালাপ করেন বে, এদেশে তাহ। কল্পনা আনাও সকলে নিন্দনীয় 

খন করেন । বিশেষতঃ বিবাহার্থী যুবক যুবতীগণ গুরুজণের সমক্ষে পরস্পরের 
গত ধেবূপ ভাবে প্রেমান্থরাগ প্ররর্শন করেন ও যেরূপ ব্যবহাব করেন, তাহ। 
৭০দশে গতর অপরাধের বিধএ বলিয়। গণ্য হয়। 

ইংরেজদিগের হিতৈষণার প্রশংস। করিঘ। তিনি শেষ করিতে পারিতেন 
১০৫ 

পে 
/ 

] টি 
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না। তিনি বলিলেন যে, তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ফ্রান্সের সহিত 

প্রুষিয়া দেশের বিখ্যাত মহাযুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধের আহত সেনাদিগের সেবা 

শুজ্ষার জন্য ইংলপগ্ীয় পরহিতৈষী পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে মহাব্যন্ততা পড়িরা 

গিয়াছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহারা সেবাকাধ্যের আয়োজন জন্য 

এবং স্তশ্রার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রানিমিত্ত দিবানিশি ব্যন্ত থাকিতেন। তিনি 

বলিলেন যে, ইংলপ্ীয় লোকগণ ধশ্মসম্বদ্ধেই হউক, আর সংসার সম্বন্ধেই হউক, 

বীরোপাপক (1710-%/০151)101৩1)। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব 

আছে, তাহা বুঝিতে পারিলে, ইংরেজগণ তাহার প্রতি এমন সমাদব করেন যে, 

যেন তীহারা সেই ব্যক্তির পূজা! করিতেছেন বলিয়া মনে হয় । এ দেশে যেব্প 

লোকে সকল কাধা ছাভিয়া সংপ্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে মে ভাব অতান্ত 

বিবল। আহারের সময অথবা পিকৃনিক্ (বনভোজন ) করিতে গেলে স্ব স্ব রুচি- 

মত প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র এইরূপ পিকনিকে সর্বদাই নিমন্ত্রিত 
হইতেন এবং মেই সময় অবমব পাইয' গভীরভাবে সংপ্রসঙ্গ করিতেন। 

তাহার সংপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য নরনারীগণ, বিশেষত: পাদরী সাহেবগণ তাহাখ 

চারিদিকে একত্রিত হইতেন এবং শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তীাহাব কথ। অবণ 

করিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইংলগ্ডের অধিকাংশ লোক গভীর আধ্যাত্মিক 

বিষয়ে অনেকটা অনভিজ্ঞ । ব্রাহ্মমাজের, বিশেষতঃ সঙ্গতসভার প্রভাবে 

এদেশের সামান্য বালকগণও যে সকল আধাত্মিক তত্ব অবগত, ইংলগ্ডের 

উচ্চশ্রেণীস্থ পাদরী সাহেবগণও উহা শুনিয়া অবাক্ হন। তাহার মুখের প্রসঙ্গ 

সকল শুনিয়া কয়েক জন পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাহার প্রতি নিতান্ত 

অন্ুরক্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন । বেবারেণ্ড চানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেব 

তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন । সেখানে এবপ সঙ্কীর্ণ- 

হৃদয় নরনারীর সহিত তীহাব সাক্ষাৎ হইয়াছিল যে, তাহারা বলিতেন, তিনি 

কবে জলসংস্কাব গ্রহণ করিবেন, সেই জন্য তাহার নিয়ত প্রার্থন! করিয়৷ থাকেন। 

এক দিন এক জন বিবি তাহার প্রতি অত্যন্ত স্মেহ দেখাইয়া তাহাকে খ্রীষ্টান 

হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন; পরে যখন দেখিলেন যে, তিনি তাহার 

কথা শুনিবার লোক নন, তখন তাহার প্রতি তিনি নিতাস্ত বিরক্ত হইলেন । 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর কেশবচন্দ্রের একজন অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। অনেক 



স্বাতিলিপি ৮৩৫ 

বাব তিনি পণ্ডিতবরের গৃহে গিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতবর তীহার বাসভবনে 

মাপিযাছিলেন। মোক্ষমূলরের অধ্যয়নগৃহ ক্ষুদ্র ছিল, তাহাব মধোই বগিযা 
নি অধায়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিন্দুশাস্বসন্থদ্ধে পুস্তক রচন! করিতেন । 

তিনি তাহার গৃহে চারি দিকে রাশি বাশি পুস্তক ও পুথি দ্বাবা পরিবেষ্টিত 
খাকিতেন। এক দিন কেশবচন্দ্র দেখেন যে, পণ্ডিতবর গগৃবেদে কতগুলি শব্দ 

শকাবে আরম্ত, তাহার গণনা করিতেছেন । তাহার আরুতি ও অধ্যয়নগৃহেব 

এবস্থ। দেখিলেই, তাহাকে এদেশীয় একজন তট্টাচাধা বলিযা বোধ হইত। 

ক।শীধাম, এ দেশীয় পঞ্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিছ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচন্দ্রেব সতিত 

মোক্ষমূণরের কথা হইল । কথান্তে কেশকচন্দ্র পণ্তিতবরকে জিজ্ঞাস।৷ করিলেন, 

পনি কি ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ সংস্কৃতেব আকব স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা 

বেন না? মোক্ষমূলব উত্তব কবিলেন, “আমি নিবস্তব কাশীতেই বপিয়। 

এাছি। আমার এই গৃহকে আমি কাশীধাম জ্ঞান করি । কাশী আমাব 

পদায | আমি ভাবতে গিয়া চক্ষে কাশীপাম দেখিতে ইচ্ছ! কবি না। কাশী- 

»ঙ্বঙ্ধে আমাব আদর্শ এত উচ্চ যে, কি গনি, আমি তথায গেলে সে আদর্শ 

ধর্ধব হয, আমাব আদর্শ অন্রুসাবে কাশী দেখিতে ন| পাই ।” 

এনেকেই অবগত আছেন যে, মৃত মহাত্মা শ্রদ্ধাস্পদ ডীন গ্রানপি সাহেব 

কশধচন্দেব অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে অভাথনা উপলক্ষে 

হানোবাব স্বোযার কমে যে বক্তৃতা করেন, মেই বক়্ৃতাই তাহার সাক্ষী । 

হাহাব পত্রী লেডি অগষ্টা ভারতেশ্বরীব বিশেষ প্রিষপাত্রী ছিলেন । লেডি 

গগঞ্ঠ। কেশবচন্দ্ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এক দিন কেশবচন্দ্র তীহাব 

গবিখ্যাত (21686 1117) মভাপুরুষসম্ন্ধে বক্তৃতাটি ডীন সাহেবকে পাঠ 

কবিতে দেন। এই বক্তৃতায় মহাপুরুষদিগের পধশ্মজগতে যে উচ্চ স্থান নির্দেশ 

+ব। হইয়াছে, স্্ীষ্টকৈে মহাপুরুষদিগের শ্রেণীতুক্ত করিযা যেরূপ স্থান দেওয়। 

১ইঘাছে, তাহা সকলেই জানেন । ডীন গ্রানলি তাহ। মনোযোগের মহিত পাঠ 

বধ। এক দ্রিন কেশবচন্দ্রকে বলিলেন যে, কিছু দিন পূর্বে তিনিও ঠিক এইরূপ 

কউ উপ দেশ দিয়াছিলেন। আচাধ্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি 

দত হইয়াছে, না তাহার কোন পাুলিপি আছে? শ্রদ্ধেয় ডান বলিলেন, 

ঠাহা গা হয় নাই এবং তাহার পাওুপিপি এখন নাই । এই ঘটনায় স্পষ্ট 



৮৩৬ আচাধ্য কেশবচন্্র 

বুঝ। যায়, মৃত মহাত্মার কত দূর উদার মত ছিল এবং কি কারণে তিনি 

কেশবচন্ত্রের প্রতি এত অন্ুরক্ত ছিলেন । 

যখন কেশবচন্ত্র প্রথমে বিলাত গমন করেন এবং ছুই একটী বক্তৃতা করেন, 

তখন এক জন উচ্চপদস্থ স্তবিদ্বান্ পাদরী সাহেব অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাহাকে 

বলিলেন, “মিষ্টার সেন, ইংলগ্ অতি কঠিন স্থান, ইহা ভারতবর্ষ নহে যে, 

কেবল মনের ভাবুকত! ব্যক্ত করিলে লোকে সন্তুষ্ট হইবে । এখানকার লোক 

বক্তৃতায় বিদ্যাবত্তা দেখে, যদি গ্রীক ল্যাটিন হিক্র ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান 

প্রড়ৃতিতে অভিজ্ঞতার পরিচয় আপনি না দেন, তাহা হইলে দিন কতক পবেই 

আপনার মনের ভাব ফুবাইয়া যাইবে এবং দেশীয় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান লোক সকল 

আপনার বক্তৃতার আর সমাদর করিবেন ন1। অল্প লোকেই আপনার বক্তৃতা 

শুনিতে আপিবেন |” কেশবচন্দ্র অতান্ত বিনীতম্বভাব ছিলেন, তিনি আপনার 

অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি মৃদু ও 

বিনীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, আমি বিদ্বান লোক নহি, লাটিন গ্রীক প্রভৃতি 

ভাষা কখন অধ্যয়ন করি নাই, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আমি তত 

অভিজ্ঞ নহি। আমার মনে যেরূপ ভাব হয়, বক্তৃতায় তাহাই বলিয়া থাকি। 

ইহা শুনিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন । এদিকে কেশবচন্দ্র বন্তৃতার পব 

বক্তৃতা করিতে লাগিলেন । তীহার হৃদয় যেন প্রত্যাদেশের 'প্রশ্রবণ এবং রসন! 

বজসদৃশ হইয়া উঠিল। সহসম্ন সহত্র লোক তাহার অগ্নিময় বাক্য সকল শ্রবণ 

করিয়া মন্তরমগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্িন পর ত্তাহার সেই বন্ধু তাহার 

নিকটে আসিয়া ছৃঃখিত অস্তবে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন “মিষ্টার সেন, আমাৰ 

অপরাধ মার্জনা কবিবেন। আমি আপনাকে পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। 

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের ন্যায় সেই নিম়শরেণীস্থ লোক, 

ধাহারা পুস্তকাদি পাঠ, মানসিক চিস্তা ও তৎসদৃশ কষ্টকর কার্য দ্বারা উচ্চ 

সোপানে আরোহণ কবিতে যান, অথচ অনেক সময়ে কৃতকাধ্য হন না। 

যেখান হইতে ন্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সকল নিকটবর্তী হয়, এখন আমি দেখিতেছি। 

_ ভগবান্ আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আরূঢ করিয়াছেন, এবং আপনার আধ্যাত্মিক 

দৃষ্টি এমনি স্ৃতীক্ষ করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতই সেই উচ্চ স্থান 

অধিকার করিয়া আছেন, যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের বিষয় সকল প্রত্যক্ষ দেখা 



স্থৃতিলিপি টি? 

যায় ও শুনা যায়।* আপনাকে আমি অন্ত লোকের সহিত তুলনা করিয়া 

অত্রান্ত অপরাধী হইয়াছি। আপনি ন্বর্গরাজোর নৃতন কথ প্রতিদিন বলিতে 
থাকুন, মাপনার কথা কখন পুরাতন হইবে না এবং যতই আপনি বক্তৃতা 

+বিবেন, ততই আপনার কথা শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং 

তাহা শুনিয়া নূতন আলোক লাভ করিবে।” আর একজন উচ্চপদস্থ ধশ্মপরায়ণ 

বাক্তি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শ্তনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে 

বলিয়া উঠিলেন, “মিষ্টার সেন, আমি যতই তোমার কথা শুনি ও তোমাকে 

দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি গ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই; তোমার 

বিশ্বাস, বিনয়, স্থকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি গুণের মধ্যে সেই খ্রীষ্টের গুণের 

প্রতিভ। নিরীক্ষণ করি । আমি যতই তোমার পদতলে বসিয়া তোমার কথ। 

শুণি, ততই আমি শ্রীগ্টকে বুঝিতে পাবি এবং যতই তোমাকে দেখি, তোমার 
ভাবের মধো আমি খ্রীষ্টকে দর্শন করি। তোমাকে দেখিয়া অবধি 
যেন শ্রী আমার নিকটবর্তী হইয়াছেন এবং তোমার কথা শুনা পধ্যস্ত এটি 
সগ্বন্ধে আমার মনে নৃতন আলোক আসিয়াছে ।” কেশবচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে 
কত সময়ে কত প্রকারে তাহার বিলাতভ্রমণপন্বন্ধে কত কথা শুনিযাছি, সে 

কপ স্মরণ করিষা লিপিবদ্ধ কবা সথকঠিন। 

৭১, 
সা কাপ শসসপসপপীশ পাপা সি ০০০৯০ টি 

* কেশবচন্দ্রের বয়স তথন মাত্র ৩২ বংসর। 



৮ 

কাধ্যানৃষ্ঠান 
ংক্কারকার্ধাজম্য একটা মুলসভার অন্তর্গত পাচটা বিভাগ স্থাপন 

পূর্ব 9 পশ্চিম উভয়কে সম্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশবচন্দ্র কাধ্যতঃ 

উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্রাঙ্গবন্ধুগণকে এতছুদ্দেশে আহ্বান করিলেন 

৯ কান্তিক, ১৭৯২ শক ( ২৫শে অক্টোবব, ১৮৭০ থুঃ) তাহারা তাহার গৃতে 

আহ্বানাননাবে একত্র মিলিত হইশেশ,* তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় 

তাহাদের নিকটে উপস্থিত কবিলেন। তীহাবাও অতি আহ্লাদ সহকাবে 

সংক্কারকাধো যোগ দিলেন । নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে একটী মূল সভার অন্তর্গত 

পাঁচটা বিভাগ সংস্থাপিত হইবাব প্রস্তাব হয। 

১। সাধাবণ লোকদিগেব উন্নতি সাধন কবা। 

২। বিবিধ উপাধে স্বীজাতিব উন্নতি পান কব। | 

৩। সাধাবণ লোকদিগেব উপযোগী সবলভাষায শিখিত পুস্থক £ 

পর্িকাদ্ি প্রচাব কবিয়। অল্প মূলো বিক্রয় কবা। 

১| গ্ুবাপাননিবারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা কব! । 

৫ | দীন ছুঃখীদিগকে ঈমধ, অন্ন, বস্ত্র গ্রভৃতি দিয়া সাহাযা কব] । 

'ভারতপংস্ক'রক সভা” স্থাপন ও তাহার প্রথম অধিবেশন 

২বা নবেম্বব, ১৮৭৭ খুঃ ( ১৭ই কান্তিক, ১৭৯২ শক) রীতিমত “ভারত- 

ধস্কাবক ভ।” সংস্থাপিত হয়। তংপর ৭ই নবেম্বর, ২২শে কান্তিক, সোমবার 

“ভারতসংক্কাবক সভার” প্রথম অপিবেশন হয়।ণ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত 

কেশবচন্ত্র সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দঠাদ পর হন। নির্দিষ্ট পাচটি 

বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, এক এক জন সহযোগী সম্পাদক 

এবং কয়েকক্তন সভ্য লইয়া এক একটী অধাক্ষ সভ। স্থাপিত হয়। জাতি 
স্পা 

৬ ১৭৯২ শকের ১৬ইকাত্তিকের সংবাদন্তস্ত ভ্ষ্টব্য। 

1 ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহ'যণের ধর্শতস্থে “'ভারতসংস্কারক সভার” বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য 
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ও ধশ্মানর্ব্িশেষে সভার উদ্দেশ্োর প্রতি অন্ুরাগবান্ ব্ক্তিমাত্রেই এই সভার 

সভা হইবেন, তাহাদিগকে বর্ষে এক টাকা চাদ দিতে হইবে, নিয়ম হয়। 

পাচ বিভাগে বিভক্ত সভার উদ্দেশ্টাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ । 

সভাপতি--শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 

সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত । 

এতদ্দেশের মহিলাগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার 

উদ্দেশ্ব । বালিকাবিগ্যালয়, অস্ত:পুরস্ত্রীশিক্ষ।, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা 

প্চাব, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারি- 

ত্রাষিক দান, আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সভাকর্তৃক অবলম্বিত হইবে । 

১। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পকীয় জ্ঞানশিক্ষ। বিভাগ । 

সভাপতি--শ্রীযুক্ত নব্বীনচন্ত্র সেন। 

সম্পাদক--শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র রায় । 

সহকারী দম্পাদক--শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাব রায়। 
অমজীবী লোক দিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গাল শিক্ষা দিবার জন্ত এই সভা 

হইতে কলিকাতা ১৩নং মেরজাপুর স্ত্বীটে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রতি 
মোমবার, বুধবার এবং শনিবার অপরাহু ৭টা হইতে নটা পধ্যস্ত ছাত্রদিগকে 

ভাষাজ্ঞান, অঙ্কবিগ্ঠা, ভূগোল, বস্ত্ববিচার, বিজ্ঞানশাস্্র ও নীতিশিক্ষা দেওয়া 

হইবে । মধ্যমাবস্থার লোকদিগকে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬্টা 

হইতে স্টা পধ্যস্ত স্থত্রধর, দ্রজ্গী, লিথগ্রাফ১ কম্পোজিটরের কাজ, এন্- 

গ্রেবিছের ( বলির ) কাজ এবং ইংরাজী হিসাব রাগা প্রভৃতির কাজ শিক্ষ! 

“দওয়া হইবে । 

৩। স্্বলভ সাহিতা বিভাগ । 

সভাপতি - শ্রীযুক্ত ঠাকুবদাস মেন। 

সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত উমানাথ গ্তপ্ত। 
সাধারণ জনলমাজে বিদ্যা প্রচারোদ্দেশে সময়ে সময়ে অল্পমূল্যে সহজ ভাষায় 

লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। “স্থলভ সমাচার” নামক এক 

পযসা মূল্যে একখানি পত্রিকা শীদ্রই বাহির হইবে। এ পত্রিকায় সহজ 
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ভাষায কাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষঘক 

প্রবন্ধ লিখিত হইবে । 

31 স্ুুরাপান ও মাদকনিবারিণী ( সভ! ) বিভাগ । 

সভাপতি -শ্রীঘুক্ধ কানাইলাল পাইন | 

সম্পাদক-- শ্রীযুক্ত াদবচন্দর বায়। 

এদেশে স্থরাপানরূপ ভযানক পাপে স্রোত নিরুদ্ধ কবাই এই সভাব প্রধান 

উদ্দেশ্য । স্থরাপান ও অন্যান্ত মানক হইতে বিরত থাকিবাব আবশ্যক তাবিষবক 

পুস্তকপ্রচার, বক্তৃতা দান, এই ঘ্বণিত পাপদ্বাবা কি কি ভয়ানক অনিষ্ট 

সসাধিত হইতেছে তাহ! প্রচাব কবা, এই পাপের অনিষ্টকাবিত। সঙ্গন্ধে মমধে 

সময়ে বান্টিবিশেষেব মতিন কখোপকণন কর। এবং ইতলগ্ডেব স্থবাপান- 

শিনাবিণী সভাব সহিত মোগস্থাপনপূর্বক সহারত। গ্রহণ কবা, আপাতত; 

এই সমস্ত উপাঘ এই সভাকক আবলম্বিত হইবে। 

৫| দাতব্যবিভাগ। 

নভাপতি_ শ্রীমুক্গ গবগোপান পেন । 

সম্পাদক-- শ্রীযুক্ত কান্টিচন্্ মিত। 

এই সভা সঙ্গতি অননারে স্বীয়ব্রত পালন করিবে । দুঃখী ভায়দিগকে 

পুস্তক ৭ বিদ্যালয়ে বেতন দির! সাভাঘা কব।, বিধবা ৪ পিতৃহীন দবিদ্র 5৪ 

পরিবারদিগকে মাপিক সাহায্য প্রদান, অনাথ বোগীদিগকে চিকিংস! এ উমর 

দ্বার। সহায়তা কর, আপাততঃ এই সভাব উদ্দেশ্য হইবে । উপবিলিখিত 

কাধ্য সাধনের জন্য কেবল অর্থান্ুকুল্য নহে, প্রেবিত পুবাতন বন্ধ, ভর 

তৈজসাদি ত্যাঙ্য সামগ্রী গৃহীত হইবে । 

“হলভনাহিতাবিভাগ*” হইতে “স্থলঙত সম।চার” সাপ্তহিক পত্্রিক। প্রকাশ ( 

১ল। অগ্রহায়ণ, ১৭৯২ শক (১৫ই নবেহ্গর, ১৮৭০ খুঃ), মঙ্গলবার “সুলভ 

সাহিত্য বিভাগ” হইতে “স্থলভ সমাচাব” নামক সাপ্তাহিক পত্রিক। বাহির 

হইতে থাকে । প্রথমতঃ যখন বাহির হয়, তখন সকলের মনে এই আশঙ্কা 

ছিল, এ পত্রিক| বাহির করিয়া ক্ষতি গ্রন্ত হইতে হইবে । স্থতরাং বন্ধুবর্গের 

মধো চাদা সংগ্রহ করিবাব প্রস্তাব পধ্যন্ত হয়। “স্থলভ সখাচার” বাহির হইবা 
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মাত্রই কি প্রকাব আদরের সহিত সর্বজনকর্তৃক গৃহীত হয়, ধন্মতত্ব * হইতে 

উদ্ধত সংবাদটিতে উহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন । “বিগত ১ল। অগ্রহায়ণ মঙ্গল- 

নাব হইতে আমাদের প্রস্তাবিত "্থুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির 

হইযাছে। অপরাপর সংবাদপজেব ্যার ইহার নিষমিত গ্রাহক থাকিবে না। 

নগদ মূল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে । পত্রিকা বাহির হইবা মাত্র ১০১২ জন 

লোক চতুর্দিকে লইয। যাইবে এব২*৫ এক পযসা নগদ মূল্য লইয়৷ বিক্রয় 
কবিবে। অতি সহজ ভাষায় সাধারণ উপযোগী করিয়৷ প্রবন্ধাদি লিখিত 

হইপে | তাহা ক্রয় কবিবার জন্য প্রায় সকল শ্রেণীব লোকের মধ্যে অত্যান্ত 

খাগহ দেখা বাইতেছে । এ কথা শুনিষ। সকলে আশ্চধ্যান্থিত হইবেন, যে 

প্রথম সংখা ২০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয, তাহাতে আবশ্টক অভাব পূর্ণ না হওয়াতে 

স্থিবাক্চত হইযাছে, ৪০০০ বা ততোপিক গণ্ড মুদ্রিত হইবে ৮ 

“স্ীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগে" বয়স্ত! নারীগণের জন্ত বিগ্ভালয 

"গ্লীজাতির উন্নতিলাপন বিভাগের” কাধা অধিলম্কে আরম্ভ হইল । 

কলিকাত। পটল ডাঙ্গায় বয়স্থ। নাবীগণের জগ্ঠ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেখুন 

%লেব ভূতপূর্বব তবাবধাধিক। মিস্ পিগট বিগ্ালয়েব ভাব গ্রহণ করেন । তিনি 

শি্চাদান এবং কাধানির্বাত এ উভয় কাধ্য আপনি নির্বাহ করিতে সম্মত 

হন। ছাবিবশ জন বয়স্তা মভিল| শিক্ষ/। কবিতে আবম্ত করেন। প্রথম 

“শ্রণীতে দুই জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাবিজন, ভতীষ শ্রেণীতে একাদশ জন এবং 

১তুথ শ্রেণীতে নযজন মহিল। পড়িতে থাকেন । ইংবেজী ও বাঙ্গালা সাহিতা, 

£তিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মন্বার্দ ও প্রবন্ধলিপি, এই 

সকল বিষষে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে থাকে । কেশবচন্দ্রে নিকটে “ত্রিঃল 

ইপ্তিযান আসোসিয়েশন” ভাবতেব স্বীশিক্ষাব উন্নতিসাধন জন্য প্রতিমাসে 

শত টাকা দিতে প্রতিশ্কত ছিলেন । 

“হুরাপান ও মাদকনিবারিণী সভ।” 

“ম্থবাপান ৪ মাদকনিবাবিণী ( সভা) বিভাগও” উদ্যমসহকারে কাধ্য 

আবন্ত করে। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার 

মগ্ঠপাননিবারণবিষয়ে পরম উৎসাহশীল। তিনি এই বিভাগের উন্নতিনাধনবিষয়ে 

ক ১৭৯২ শকের ১ল! অগ্রহায়ণের লংবাদস্তন্তে দ্রষ্টবা। 

১০৬ 
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যথোচিত সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৪ই নবেহ্বর, ১৮৭০ খুঃ, বরাভ- 
নগরে এই বিভাগ হইতে একটী সভা আহুত হয়। বাবু কালা্টাদ উকিণ 

এ সভায় “নদোর অনিষ্টকারিত]” বিষয়ে বন্তৃত। দেন। প্রার একশত ব্যক্তি 

সভা উপান্থত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী 

যোগদান করিযাছিল। বক্তৃতান্তে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যাঘ শিক্ষিত ব্যক্তি- 

গণেব মধো মদ্যপানের পরিবৃদ্ধি কেন উপস্থিত, তংসম্ধদ্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন 

যে, শিক্ষিত বাক্তিগণ ইমুবোপীয়গণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া নিমন্ত্রণস্থলে “শেবি' 

শ্যাম্পেনের আন্বাদ পান। পরিশেষে এই আন্বাদলাভ তাহাদের (সর্বনাশের 

কাবণ হয়। এরূপ স্থলে সমুদায় ইমুরোগীযেব সমুচিত যে, তাভারা মদ্যপানে 

কোন যুবককে উৎসাহ দান না কবেন। এ বিষযে বে বিতর্ক উপস্থিত 

হয়, তাভাতে বাবু ছুর্গাদাস মুখোপাধ্যাষ এবং প্রপন্নচন্দ বন্দ্োপাধ্যার 

যোগ দেন। 

“সাধারণ বাবসাযসম্পকী় জ্জানশিক্ষা বিভাগ” 

“সার্ধাবণ ও বাবসায়সম্পকীধ জ্ঞানশিক্। বিভাগের” কাধা আরম্ভ করিবার 

জন্য, ২৮ নবেম্বর, ১৮৭০ খৃঃ, সোমবার কলুটোলাস্থ গৃহে সভা আহৃত হয়। অন 

রেবল মেম্বর জগ্টিস্ ফিয়াব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় চাবিশত 

লোকের অধিক উপস্থিত হন। তন্মধো মিস্থেস্ ফিয়ার, বেবারেগু ডাক্তাব মবি 

মিচেল, রেবারেও্ড জে লখ রেবারেগু মেস্তর ডল, রেবারেগু সি এম্ গ্রাণ্ট, মেস্তব 

গ্রে, মেস্তর ডেবিস্, ফাদার লাফ, মিস্ পিগট, ডবলিউ পি বানাজি, মেন্তব 

মাণিকজি রোস্তমজি ও অন্যান্ত পাসি ভদ্রলোক, আবছুল লতিফ খা বাহাছুব, 

মেস্তব সদানন্দ বালকুষ্, বাবু দরিগন্গব মিত্র, কিশোরীাদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 

গোবিন্দলাল শীল, রামচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মতেন্দ্রলাল সরকার, কালীমোহন দাস, 

এইচ্ গ্রে, পি পি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে সি ওর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন। “সাধারণ ও 

ব্যবসায়সন্পকীধ জ্ঞানশিক্ষাবি ভাগ” সঙ্গন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয 

যে, প্রাতঃকালে শিল্পশিক্ষাবিদ্ভালয়, সায়ংকালে পরিশ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় 

স্থাপন দ্বারা সেই বিভাগের কার্ধা করিতে উদ্যোগ হইয়াছে । সম্প্রতি 

শিল্পশিক্ষাবিদ্যালয়ের পাচটি বিভাগ হইবে । 
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১। স্এধবকাধা | 

২। গ্চিকাধা । 

৩। ঘচী ও জেব ঘডী সংস্কারকাধ্য | 

১। মুদ্রাঞ্চণ ও প্রস্তরলিপি ( লিখোগ্রাফ )। 

৫1 খোদনকাধা (এন্গ্রেবিং )। 

মপ্যবিং লোকেরা কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে কেরাণীর কাধ্য 

কবিঘা জীবনাতিপাত করেন। ইহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা 

নাই, ববং তাহাদিগের যে কিছু উদ্যম উৎসাহ থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইয়। যায়। 
এবপ স্থলে তাহাদিগকে কাধ্যোপযোগী শিল্পশিক্ষা দান করা একান্ত কর্তৃব্য। 

এহদ্দাব। তাহ|দিগের নিজের অবস্থার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবন।। 

দাহাব| উচ্চ শ্রেণীর লোক. তাহারা ও শিল্পশিক্গাতে বিশেষ আমোদ লাভ কবিতে 

পাবেন । এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্পকীর তব এবং কাধ্য উভয়ই শিক্ষা দেওয়া 

হইবে। তেতালিশ জন শিল্পশিক্ষার্থীব নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে »-৯ জন 

গররবধরকাধো, ৯ জন স্থচিকার্যে, ২০৭ জন ঘডী ও জেবঘডী পংক্কারকাধ্যে, ৪ 

গণ নুদ্রাঙ্কণ ও প্রস্তরলিপিতে, ১ জন খোদনকায্যে। শ্রমজীবিগণের বিদ্যালযে 

এনজাবিগণ শিক্ষালাভ করিবে । তাহার] যে যে ব্যবপায় করে, তত্তৎসম্পকাঁয় 

বৈজ্ঞানিক মূলতত্ব এখানে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্ত এরূপ সকল 

ণিদ্দোষ আমোদের আয়োজন থাকিবে যে, কুসঙ্গ, মগ্ধপান, আলশ্ত, চবিত্র 

নবিশুদ্ধিকব আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পাবে । ইংবাজী ও বাঙ্গালাতে 

তাহাদিগকে এই সকল বিষষ শিক্ষ। দেওস| হইবে £-- 

১। ভাষা। 

»। গণিত। 

৩। (সাধাবণ ও প্রাকৃতিক ) ভূগোলবন্থান্ত। 

১। ভডাবতবর্ষেব ইতিহাস । 

€।  বস্থবিচাব 

»। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 

| নীতিশিক্ষা । 

দেশীয শ্রমজীবিগণের শিক্ষাৰ অভাবে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে 
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সংস্কৃত সমাজের সহিত তাহাঁদিগের কোন সম্বন্ধ না থাকা বশতঃ তাহারা কুসঙ্গে 

কুচরিত্র হইয়া যায়, এবং পরম্পরায় যাহারা যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, 

তাভাব! সমগ্র জীবন একই ভাবে অন্রন্নত অবস্থায় সেই ব্যবসাঘে অতিপাত 

কবে। নগবেব কোন স্থীনে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাহার। শাল 

ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতে পাবে । এই অভাব দূৰ করা শ্রমজীবিগণের বিদ্যালঘেব 
উদ্দেশ্ট । এখানে শিক্ষাদান কব। তইবে, এবং সাধাবণের ব্যবহারের জন্য 

পুস্তকালয় থাকিবে । এই পুস্তকালয়ে শিক্ষোপযোগী আমোদকব গ্রন্থ, চিত্র 

বিভূষিত সামধিক পত্রিকা, সাধাবণেব উপঘোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, আলেখা, 

খোদিত চিত্র, ম্যাপ, চিত্রলিপি ( ডাষাগ্রাম) শ্রবজীবিগণের ব্যবহাবেব জগ্ 

বাখা হইবে । চযান্ন জন ছাত্র এই বিদ্যালযে পাওযা গিযাছে। 

এই সকল কাধো দেশীষ বিদেশী নকলেবই সাহাযোব নিতান্ত গ্রযোজন। 

এ কাধোব এই উপযুক্ত সময়, কেন ন। এ সমধে গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষাব প্রতিকণ 

হইলেও, সাধাবণ লোকদিগকে শিক্ষাৰ পক্ষে অন্তকুল। বঙ্গদেশে নৃতন মুগ 

উপস্থিত, কাবণ গবর্ণমেণ্ট সাধাবণ লোকদিগকে শিক্ষা দান কবিবেন এবং ঢঃখী 

পবিশ্রমজীবী ও শিল্পশিক্ষক তাহাদেব কল্যাণার্থ জনসাপারণের আনঈকুলা লা 

করিবে । সভাব সভাপতি কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে গমন কবিযা অনেক পবিমাণে 

ব্রিটিষগণেব এদেশের জন্য ঘত্তু উদ্দীপন কবিয়াছেন। এদেশেব আলোকসম্পন্ন 

ব্যক্তিগণেব সঙ্গে, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিতভাবে কাধ্য কবিবাৰ 

উদ্দেশে ব্রিষ্টলে “ত্রিষ্টল ইপ্ডিযান আসোপিযেশন” স্থাপিত হইযাছে। পত্রিটিধ 

আগু ফরেন্ স্কুল সোসাইটি” এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষযে সাহায্য ভগ 

অনেকগুলি গ্রন্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষানাধনোপযোগী উপকবণ 

কেশবচন্দ্রকে দিয়াছেন। এগুলি এই শিক্ষাবিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । 

ভারতবর্ম এবং ইংলগ্ড উভযই যখন সাহাযাদানে প্রস্তৃত, তখন কৃতকাধ্য হইবাব 

পক্ষে বিশেষ আশা। উপস্থিত শিক্ষাথিগণকে বাবু রাজরুষ্ণ মিত্র চৌন্বক- 

তাড়িত, উদজন, বাষুচাপসম্পকীণ অদ্ভুত বিষরগুলি, গবর্ণমেণ্ট নম্মাল স্কুলে 
প্রধান শিক্ষক বাবু গোপাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রযোগে পৃথিবীর আহ্িক ও 

বাধিক গতি, খতু, সুধ্য ও চন্দ্র গ্রহণ, এবং বাবু মাধবচন্ত্র রায় ভূতত্ব, জবীপ ও 

জ্যামিতি ব্যাখা করেন । বেবারেগু মেস্তর ডল, মবি মিচেল, বাবু কিশোরীটাদ 
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গিত্র, বেবাবেগ্ড মেস্তর লং কিছু কিছু বলিষা সভার সহিত বিশেষ 

সানুভূতি প্রকাশ করন । 

সভাপতি অনরেবল নে বি ফিরার সাহেব যাহ। বলেন, তাহার পার এই £-- 

এগ্চকাব এ সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত স্বঘং বাবু কেশবচন্ত্র সেন। 

তবে কি না যখন তাহাকে মভাপতি করার প্রস্তাব হয়, তথন তিনি এ প্রস্তাব 

আঞ্শাদেব সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পাবেন নাই। তিনি যে, 

এদেশের উদ্রলোকেরা দেশের উন্নতিনাধনকল্পে মুখে যে সকল কথা বলিয়া 

এাকেন, তাহা কাধো করেন, এজন্য সে সপ্বন্ধে তাহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক 

কথ! বলিঘাছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তদ্্ারা! তাহাদিগের হৃদয়ে আঘাতও 

[৭1 .থাকিবেন। “শ্রীজাতির উন্নতিসাধন” সভার সর্বপ্রথম বিভাগ । 

'াজাতিব উন্নতিপাধনজন্য তিনি ইতিপূর্বে অনেকগুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ 

ববিবাছিলেন, এবং বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিযাছিলেন যে, 

£প্রিমগবর্ণমেণ্ট তাহার হস্তে “ফিমেল নন্মাল স্কুল” স্থাপন জন্য যে টাকা ন্য্ত 

কবিষাছেন, উহ। তৎকাধ্যে ব্যধিত হয । পময হয় নাই, মনে করিয়া বাঙ্গাল। 

গবণশেণ্ট তাহার কথা মনোযোগ কবেন নাই । এখন তিনি দেখিতেছেন, 

,কশবচন্দ্র সেই কাযা আবন্ত করিঘাছেন, এবং শ্রীশিক্ষযিত্রীবিদ্ালযএ খোলা 

তবে । আজ যে “সাধাবণ ও ব্যবসাধসম্পকীয় জ্ঞানশিক্ষা” বিভাগ খোল। 

হইল, তঙসম্বন্ধে তিনি ছুএকটী কথা বলিবেন। ইউরোগপীযগণ দেখিঘ। 

মাশ্চধ্যান্বিত হন যে, এদ্রেশেব শিক্ষিতগণ শাবীবিকশ্রথসাপ্য কাথ্য গুপিকে 

[নতান্ত ঘ্ণ| করিয়। থাকেন। তাহার ইচ্ছ। ভব ঘে, ইভাব। একবাব ইংলগ্ডে 
গিধ| দেখিয়। আদেন যে, সেখানকার ভদ্রলোকেব।, কোন শিল্পকাধ্য জানেন 

পা. ইহা স্বীকাব করিতে কি প্রকার লঙ্জিত হন। জন ও গ্রোটস্ হইতে 

শ1ওস্ এগু পধান্ত এমন এক জন শিক্ষিত বাক্তি নাই, যিনি স্ত্রধরের অশ্ব 
গাণহাব কবিতে জানেন না। তাহাব নিজের দৃষ্টান্থেব উল্লেখ করিলে যদি 
আঠিযান প্রকাশ না পায়, তবে তিনি বলিতে পাবেন, তিনি কান্তিয়া বাবহার 
গবিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি নিছে কার্ঠ ধাতু আদির 

গঠন দান করিবাব যন্ত্র নিশ্মাণ করিযাছেন এবং নিঙ্গে এক খানি নৌকা নিম্মাণ 

কধিধা ধন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন । তিনি ইহাও স্বীকার 
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করিতেছেন যে, তাহার নিজের প্রস্তুত কবা একজৌড। জুতাও আছে। 

বন্ততঃ ইংরাজ যুবকেরা কোন না কোন শিল্পকার্ধা শিক্ষা করা শ্রেষ্টকাঘা 

মনে কবেন। ব্যবসায়সম্পকীয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন 

করিয়া থাকেন । এদেশের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমনাধা কাধা জাণ। 

অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগকে সম্বান্ত মনে করেন। ইহার ফল কি? 

দেশের সম্পদের ক্ষতি । এই বিভাগ শ্রনজীবীদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়াব 

জন্য রুতস'কল্প হইয়াছেন । ইহাতে অনেকে বশিবেন, যে জ্ঞান তাহাদিগেব 

ব্যবসায়ে কোন উপকারে আসিবে না, তাহাদিগকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওযাব 

প্রযোজন কি? জগং কি নিমে নিযমিত হইতেছে, মে বিষয়ে শ্রবভ্ভীবিগণকে 

অজ্ঞানান্ধকাবে বাখিয়া দেওয। কি ধম্ম/ এদেশের সামান্য লোকেব। অজ্ঞানত।- 

বশতঃ আপনাদের কত্তব্য পধান্ত বুঝে ন।, তাহার! এ বিষয়ে অন্যের বিচাবেব 

উপরে নির্ভব করে। এপ অবস্থান কি তাহাদিগকে অজ্ঞানতায় থাকিতে 

দেওয়া সমুচিত? ঘে কোন প্রকারে হউক, তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়। 

সকলেরই কর্তব্য। ভাবতপংস্কাবশভ| ভাহার লক্ষ্য কাধো পরিণত কবিতে 

অগ্রনর, এজন্য উহ সকল শ্রেণীব লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে । 

তিনি আশা করেন ঘে, উহ! স্বলক্ষাপিখ্ষিবিষষে কতরুতা হইবেন। কেশবচন্দ্রে 

প্রত্তাবে সর্বসন্মতিতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবা সভা ভঙ্গ হঘ। 

হরাপান ও মদকনিবারিণী সভ।ব ও দাতব্য বিভাগের কাযা 

:স্্রাপান এ মাদকনিবারিনী সভাব বিভাগ উৎসাহের পহিত কাধ কবিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন । ও দিকে ইংলগ্ডে হ্ববাপাননিবাবণবিষষে কেশণচন্দ্র বে নকল 

বক্তৃত। দিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চাশ সহন্ন খণ্ড মুদ্রিত করিয়। আলায়েন্স সঙা 

সে দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন । কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাগ্লি যে তত্রস্থ 

ভানমূহেরও বিশেষ উতৎপাহবদ্দন করিয়াছে, তজ্জন্য কাধ্যসভ। সমুদায় সভ্য- 

গণের ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন | দাতব্যবিভাগ দবিদ্র বালকদ্িগকে মাসিক বৃত্তি, 

অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে সাময়িক দান, পীডিত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরণ, 

বিন মূল্যে উষধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। 

“গ্ৰীশিক্ষয়িত্রীঃবিদ্তালয়,' ও “নারীজ।তির উন্নতিবিধায়িনী নভ।"* 

সত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বয়স্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
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শিক্ষয়িত্রীবিগ্ভালয় খোলার প্রস্তাব হয় । ধাহার। শিক্ষয়িত্রীবিষ্যালয়ে 

একবহসর পড়িবেন, তাহার নিম্বশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২৫২ 

টাকা এবং ধাহারা উচ্চশ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তাহারা মাসিক 

১০২ টাক। বেতনের শিক্ষঘিত্রী হইবেন । ধাহার। শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 

কবিবেন, তাহাদিগকে এই বলিয়া অঙ্গীকাবপত্র স্বাক্ষর কবিয়া দিতে হইবে 
যে, তাহারা অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কাধা করিবেন। চারিজন ছাত্রী 

আবেদন করিয়াছেন। উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় 

খোলা হইবে, স্থির হয়। বর্তমানে মলবার ও শুক্রবার এই ছুই দিনে বযস্থা 

নাবীগণের বিদ্যালয়ের কারা হইবে। 

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বেখুন স্কুলের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়েব কাধ্ায আরম্ত 

কবিযা দেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের কাধ্য ডাল করিয়া না চলাতে উহা! উঠাইয়। 

দিতে বাধা হন । এ দিকে গবর্ণমেন্ট স্থাপিত “শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়” থাকিতে 

থাকিতেই, ১ল! ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ খুং, বুর্ধবার, “ভারতসংস্কার সভার” অধীনে 

শিক্ষপ্িত্রীবিদ্যালয় (১) স্থাপিত হয়। ১৪ই এপ্রেল, ১৮৭১ খৃঃ, শুক্রবার 

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ “নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী” সভা স্থাপন করেন । 
প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন বয়স্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক 

পিষবে কিরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র ততৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন। 

১৯শে এপ্রেল, শনিবার, অনরেবল ঘিশ্বেদ ফিযাব স্ত্বীশিক্ষযিত্ী বিদ্যালয় 

পরিদর্শন করিতে আইদেন। ছাজীগণেব পবীক্ষা কবিযা উন্নতিদর্শনে নিতান্ত 

পবিতুষ্ট হন। অগ্য ত্রিশ জন মহিল। উপদ্থিত ছিলেন। বিছ্যালযেব পরি- 

দর্শনান্তে “নারীজাতিব উন্নতিবিধাধিনী” সভাব কাধ্যারস্ত হয়। মিশ্সেস্ 

ফিযাব, মিস্ পিগট, মিক্েস ঘোষ এবং মিপ্বেস্ বানাজ্জি সভায় উপস্থিত 

ছলেন। প্রথমতঃ “স্বীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি” তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণ 

গোন্ামী (এ সনধে ইনি বিগ্ভালয়ের শিক্ষাকাধোর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ) 

প্রবন্ধ পাঠ কবেন; তীহার প্রবন্ষপাঠের পর সভার সভা পাচ জন মহিল। এ 
পিনযে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কর জন মহিলা তংসম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন । 

(১) 5৪0৮০157165 বিণাদ]  উি301৮10501801০7 নাম পরিবন্তিত হইয়। 

হধন ভিক্টোরিয়। ইন্ষ্টিটিউসন নাম হইয়াছে। 
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সর্বশেষে কেশবচত্্র সেন উপপংহার করেন । এক জন মহিলার প্রস্তাবে মিঙ্ছেদ 

ফিধারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয, এবং তিনি সমুদয় ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ 

কবিষা, এইরূপে যাহাতে কার্ধা চলে, তদ্বিষয়ে অন্তরোধ করেন । 
“শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়” কেবল তিন মাস হইল স্থাপিত হইযাছে। ভাব 

মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন কবিয়া সকলেবই মনে বিশেষ আশাব সঞ্চাব হইল। 
ঘ্বৈমাসিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালযের পৰীক্ষকগণ ছারা! নিষ্পন্ন হয়। তাহাবা কগন 
মনে কবেন নাই যে, মভিলাগণ বিশবিদ্যালযের ছাত্রগণের ন্যা্ প্রশ্নগুলিব 

সন্ভোষজনক উত্তব প্রদান কবিবেন। সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপল পণ্ডিত 

মক্তেশচন্দ্র ন্যাযবত্ব উত্তব সকল পধ্যালোচন। কবিয়! লেখেন, “আমার সময ন। 

থাকাতে আমি আমাব একজন উপঘুক্ত ছারকে সাহিতোব প্রশ্ন প্রস্থত কবিতে 

দেই। তিনি সংস্কৃত বাকবণেব আদশে যে সকল প্রশ্ন প্রস্থত কবিয়াভিলেন, 
সেগুলি দেখিযা আমাৰ এমন কঠিন মনে তইঈযাছিল যে, আমি সিদ্ধান্ত কবিযা- 

ছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলেব উন্তব দিতে পারিবে ন।, কিন্ধ আমি মখন নিজে 

তাহাদিগেব প্রদত্ত উন্তবগুলি পধ্যবেক্ষণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম, 

প্রশ্নমগুলির সুন্দর উন্তব দেওয! হইযাছে | আশ্চধা, এত অল্প সমযেব মাণো 

ইহাবা কেমন করিয়া এমন ভাল বকম বাঁকবণ শিখিল। বস্তৃতঃ উত্তব দেখিব। 
মনে হইল, যেন ছাঁজীগণ সংস্কৃত বাঁকবণ পাঁঠ করিযাছে | উহাদিগেব লিখিবার 

বীতিও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট 'ও বিশুদ্ধ । আমাব ধারণ? এই যে, ইহারা অল্প দিনের 

মধো অতি উপযুক্ত শিক্ষযিত্রী হইবে |” এ কথা লেখা আবশ্টাক যে, অন্যান 

পৰীক্ষকগণ এই 'প্রকাব বিশেষ সন্বোষ লাভ কবিষাছিলেন । 

“দেশীয নারীগণের উন্নতি" বিষয়ে কেশবচন্ে বন্ত তা 

এ সময়ে নাবীগণেব উন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হয় । ২৪শে 
ফেব্রুযাবী, ১৮৭১ খুঃ, কেশবচন্দ্র “দেশী নাবীগণের উন্নতি” বিষধে "সাযেন্স 
আমোপিয়েশনে' বক্তৃতা দেন। উহাতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নাকীগণের 
কি প্রকার উন্নত অবস্থা, এবং নাঁরীগণসম্থদ্ধে শাপ্নকারদিগের কি প্রকার 

উন্নত ভাব ছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়া, পর্ব ও পশ্চিম উভয়ের ভাবে 

সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্য যত্ব করিতে অনুরোধ 

করেন। ক্রমে শ্বীশিক্ষাব কি প্রকাব উন্নতি হইযাছে, তাহা প্রদর্শন করিতে 

$ 
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গিঘ। বলেন, ১৮২১ ইংরাজী সনে মিস্ কৃক্ (পরে মিস্্েস উইলসন্) আটটি 

বাণিকাবিগ্ভালয় স্থাপন করেন, ইহাতে ২১৪ জন বালিক1 শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

১৮১৯ সনে বেখুন সাহেব স্ত্রীবিদ্যালযের গৃহ নিশ্বীণ করেন। বিগত দশ 
বর্ষের মণো স্্ীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কেন না ১৮৬০।৬১ সনে ১৬টি 

বালিকাবিগ্ভালয় ও ৩৯৫টি ছাত্রী ছিল, আর ১৮৬৯।৭০ সনে ২৮৪টি গবর্ণমেণ্টের 

সাহায্যকূত বালিকাবিদ্ভালব ও ছাত্রী ৬,৫৬৯ হইযাছে। হাওয়াল সাহেবের 

এশ্ছব্যান্ুসাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ব্রিটিষার্ধিকৃত ভারতে ২০০ 

বালিকাবিগ্যালর, এবং ছাত্রী ৫০,০০০ | বামাগণের রচিত একা দশখানি পুস্তক 

তিনি সভাতে উপস্থিত করেন । কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অগ্রপর হইবার 

জন্য াবীগণ মধ্যে এখন যত্ব উপস্থিত, তাহাব উল্লেখ করিয়। তিনি নাবীশিক্ষার 

উদ্নতিমাধন জন্য ছয়টি উপায় সভাস্থ নকলকে অবগত করেন £-(১) শিক্ষযিত্রী- 

(বগ্ানমস্থাপন, (২) পারীপধ্যবোক্ষক।, (৩) বয়স্থ। নারীগণের জন্য স্বতন্ত্র 

শ্রেণা, (৩) অন্তঃপুর শ্বীশিক্ষাজন্য শি্য়িত্রী, (৫) মিউপিয়ম প্রস্তুতি 

'শক্ষালাভোপযোগী স্থান নকল পবিদর্শন, ( ৬) পবীক্ষ। ও পারিতোধিক দ্রান। 

পাবশেষে শাবীগণেব উন্নতিণাধন ন। কধিলে, দেশের কি প্রকার অবনতির 

এষ্ট!ণনা, তাহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি কি গ্রকাব অবশ্যগাবী হত্যার্মি 

(পধ তিনি অতিভাবব্ঞ্ক শব্দে ব্যক্ত কবিধ| উপস্থিত শ্রোতৃবের হৃদ 

ওপাপ করেন। তাহার অন্থিম বাক্য এই, “আপনা (দগের কত্তবা এই যে, 

আপনাব। ইংরেজগণের প্রক্ত সংস্কত ভাব কি, অধধাবণ করুন এবং ইভাও 

'খচাব করিয়। দেখুন যে, ইংলগ্ডের মহত্ব বাহিরের সামাভিক জীবশেব অন্থু- 

॥পশের নিমিত্ত, অথবা সেই নৈতিক ও অব্যাগ্স হুশিক্ষানিমিত্ত, যে স্ুশিক্ষার 

এবান সকল হ্ৃদয়েরই হওয়। উচিত। সেই গাহস্থ গুশিক্ষাপ্রণালী আপনাদেব 
“পে প্রচলিত করুন। আপনাদের নারীগণের চিত্তেব উতৎ্কর্ম নাধন করুন, 

পুত নেতিক ও আব্যাম্সিক ভাবে তাহাদের আত্মাকে চেতন করুন এবং 

ভঠাদিগকে কল্যাণকর নৈতিক স্থুশিক্ষার শাসন।ধীন করুন। তাহাদিগকে 

বুঝতে দিন যে, বথার্থ কারাবিমুক্তির অর্থ-কদাচার ও অসত্য শৃঙ্খল 
উদন্মাটন, এবং ষথার্থ স্বাধীনতার অর্থ_-অন্তরে যে ঈশ্বরের আলোক লাভ হয়, 

হণগসারে প্রমুক্তভাবে কাধ্যাহুষ্টান এবং নিজের প্রতি, অপরের প্রতি এবং 

৯০৭ 
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ঈশ্বরের প্রতি যে সকল কর্তবা, তাহা বিনা বাধায় নিষ্পন্ন করিবার সামর্থা । 

বর্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 

যদি তাহাদিগকে নীতি ও জ্ঞানসম্পকীয় স্থৃশিক্ষ। দেওয়! হয়, সত্য, বিজ্ঞান ৫ 

ধর্মের মূল্য যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহ হইলে আপনারা সেই 
সামাজিক সাম্য এবং বিশুদ্ধি স্কাপন করিবেন, যে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত 

ভারতের সংস্কার কেবল উপরি উপরি সংস্কারমাত্র হইবে । যদি ভারতকে 

প্রকৃত সভ্যতা অর্পণের জন্য আপনাদের অভিলাষ হয়, তাহা হুইলে দেশী 

নারীগণেব হৃদয়ে পবিক্রতা এবং কর্তব্যবিষষে প্ররূত জ্ঞান সঞ্চারিত করুন।” 



২৯ 

একচত্বারিংশ মাঘেোওসব 

ব্রাহ্মগণের সম্মিলনার্থ আয়োজনের নিম্ষলত! 

কেশবচন্দ্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধর্মপিতা মহযি দেবেজ্দ্র- 

নাথও বর্ধাবধি কলিকাতা ছিলেন না। মহষি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে 

কযেকটি দ্রবা উপহার লইয়া! কেশবচন্ত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 

কবেন। উভয়ের সম্মিলনে সন্তাবে বিবিধ আলাপ হয়। এই সাক্ষাৎকারের 

পব মহষি দুইবার ব্রহ্ষমমন্দিরে আসেন। তাহার আগমনদন্বন্ধে ধর্মতত্ * 

লিখিযাছেন, “বিগত রবিবারে ভক্তিভাজন প্রধান আচাধ্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে 

আগমন করিয়া ধখন উপাসকমগ্লীর শোভাবদ্ধন করিলেন এবং নিমীলিত- 

নেত্রে উপাসন। সমাপ্ত হইলেও ক্ষণকাল ভাবে মগ্ন হইয়। বসিয়া রহিলেন, তখন- 

কাব ভাব ভঙ্গিতে ব্রাঙ্গদের আন্তরিক উতস্ুক্য দেখিলে কি আর এ বিষয়ে 

| সম্মিলন বিষয়ে ) সংশয় হইতে পারে? যখন তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত 

সময আচাধ্য মহাশয়েব নিকটে বেদীর পার্থে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা ও 

প্রাথন। শ্রবণ করিতেছিলেন, স্ই পরম বমণীয় অপরূপ দৃশ্া সন্দর্শনে কাহার 

হদয় না মোহিত হইয়াছে? আচাধ্য মহাশয় যখন প্রধান আচাধ্ায মহাশয়ের 

সহিত উপাসনা করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পিতাৰ পরিবারে পুনরায় পূর্বববৎ ভ্রাতৃভাব 

9 শাস্তির জন্য পপ্রার্থনা করিলেন, তখন নে প্রার্থনা কাহার হৃদয়ে না প্রতিধ্বনিত 

হইবাছিল ?” এই প্রার্থনীয় সম্মিলনের যে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, 

প্রত অগ্বেই তাহাব উদঘাত এই 'প্রকাবে করিয়াছিলেন, “এরূপ সম্মিলন 

কলের প্রার্থনীয়, কেবল তীহাদেরই নহে, ধাহাদের ইহাতে স্বার্থহানির 

“টাবনা আছে, ধাহাবা ব্রাঙ্গধশ্মের নামে কেবল আপনাদের দুরভিসন্ধি পিদ্ধ 

কবিবেন বলিয়া পরম্পরের মনে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অনল উদ্দীপন করেন। 
শি শি শিস ত্িিপশীশপি 

ও ১৭৯২ একের ১৬ই পৌষের ধর্শতত্বে "ব্রান্মসম্মিলন” প্রবন্ধ ভ্ষ্টব্য। 
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সেই বন্ধুদিগের চরণে আমরা কাতরভাবে অন্ররোধ করি, সামান্য স্বার্থের ভন্য 

যেন তাহার! আমাদের পিতার গৃহে বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া দূর হইতে 

আমোদ না দেখেন |” এ স্মযের ঘটনাটী আমরা ধন্মতত্ব * হইতে উদ্ধৃত 

করিয়। দিতেছি । 

দেবেন্্নাথের সহিত কেশবচন্ডের সাক্ষাৎ 

প্রথমতঃ প্রধান আচাধ্য মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 

দ্রব্য উপহার লইয। কেশব বাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক 

সচ্ভাবেব কথ! হয। পবে প্রধান আচাধ্য মহাশয় দই দিন ব্রন্ষমন্দিরে আসিথ। 

ব্রাঙ্গগণেব সমূহ আশ। ও আনন্দ বদ্ধন কবিযাছিলেন । এই সমন্ত শুভ চিহ্ন 

দেখিয়। আমরাও কেশব বাবুকে যোগস্থাপনার্থ অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। 

তিদ্রনন্তব কেশব বাবুকে ছুই ধার আহ্বান করিষা মহষি আপনার বাটীতে লইঘ। 

যান এবং তথায এইরূপ ভাবে কথ। বার্তা হইয়াছিল যে, ভারতবষীয় ব্রাঙ্গ- 

সমাজের কাধা প্রণালী, সংকীর্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাহার পূর্বের ন্যাষ 

আর অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অন্নমোদন আছে। কেবল তাহার এই 
আপত্তি যে, ভারতবধীয ব্রাঙ্গসমাজ খ্রীষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাণ 
করেন। তাহার মতে সেই খ্রীষ্টই সকল বিবাদের মূল। তত্ববোধিনীব 
লিখিত “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ? নামক প্রস্তাবে এ বাঁকা বিশেষরূণপে প্রমাণীরুত 
হইয়াছে । এই সকল কথাবার্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি 
সন্ধিপত্র লিখিয়া সাধারণো প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাঙ্গগণের মনে সঞ্ভাবের 

সঞ্চার হইতে পারিবে । অনস্থর কেশব বাবুর উপর দেবেন্দ্র বাবু উক্ত পত্র 
রচনা করিবার ভার অর্পণ করাতে, কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের 
পাঙুলেখ্য প্রস্তুত করেন এবং তাভা দেবেন বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। 
সেই পত্র আমবা এইস্থলে উদ্ধত করিলাম । 

সা্ধপত্র 

“কষেক বংপর হইতে ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে, তদ্বারা অনেক 

বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়পরিমাণে অসগ্ভাবজনিত অনিষ্ট হইয়াছে । যাহাতে 

এঁ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার উপায় 

* ১৭৯২ শাকের ১৬ই মাথের ধর্দতত্বে টব | 
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মবলম্বন কর নিতান্ত আবশ্যক । আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ 

এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কাধ্য করাতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধশ্মমত ও 

শনাজিক সংস্করণরীতিসন্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ 

পাইযাছে 1 এক্ষণে উভয়ে যদি পবম্পবকে বুঝিয়া উদাবভাবে ভিন্নতার প্রতি 

উপেক্ষা কবেন এবং একা স্থলে যোগ রাখিয়া সাধাবণ লক্ষাপার্নে যত্তুবান্ হযেন, 

তাত! হইলে ব্রাঙ্গলমাজের কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই । এই উদ্দেশে আমরা 

মিলিত হইযা অদ্য এই সন্দিপত্র প্রকাশ কবিতেছি, এতন্দ্ার। ভাবতবর্ষের 

সম্দায ব্রাঙ্মমগ্ডলীর নিকট আমরা বিনীতভাবে নিবেদন কবিতেছি যে, 

তাহাব। যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হযেন। যে কযেকটী মত 

লইঘ। ছুই পক্ষে বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইযাছিল, তাহার মীমাংস। 

নিন লিখিত হইল | 

১। ব্রাঙ্গেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহাবও উপাসন। কবিতে পাবেন না, এবং 

“কান মন্ুষাকে উপাস্য দেবতা অথব। পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বলিষ। 

বিশ্বাপ কবিতে পারেন না। 

১। ব্রঙ্গেরই অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রন্গোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তিবিশেষেব 

এপাবন্তিত্ব স্বীকাব কব। ইহার বিরুদ্ধ । 

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও এক্যস্থল, 

মতএব এইটী অবলম্বন করিয়। উভয় পক্ষেব যোগ রাখা কর্তব্য | 

| সমাজসংস্কারসম্বন্ধে পৌন্তলিকত| ও অপবিন্ত৷ পবিহার ব্যতীত 

খগ্ঠান্য ব্যাপারে ব্রাঙ্গদিগের স্বাধীনতা আছে । 

| আদি কব্রাহ্ধপমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতিব সহিত যোগ রাখিয়। 

পুবাতন পপ্রণালীতে ত্রঙ্মোপাসন! প্রচার করিতেছেন, ভারতবষীয় ব্রা্গলমাজ 

"নল জাতির মধ্যে ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কাধ্যে 
বা্গধন্মেব" মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্ববান্ হইয়াছেন, প্রত্যেকে 
সাপন স্বতস্থতা ও স্বাধীনত| রক্ষ/। করিয়া পরস্পরের সহিত ঘোগ 
'দবেন। 

*লা মাঘ, ১৭৯২ শক, শ্রী-___-- 

 ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৭১ থৃঃ ) শ্ী 



৮৫৪ আঁচাধ্য কেশবচন্দ্র 

সন্ধিপত্র পাঠ করিয়। দেবেশ্মনাথের উত্তর 

“এই পত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু নিয়্লিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন £ 

“অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্ ব্রদ্ষানন্দ 

আচাধ্য মহাশয় কল্যাণবরেষু। + 

“প্রাণাধিকেষু। 

“আদি ব্রাঙ্গসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাঙ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হুইল 
যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন 

সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদেব ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না; এই সাং. 

ব্সরিক উৎসবে তদ্রপ ঘনিষ্ঠতা হইবাব একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। 

তাহা এই যে, এই উপলক্ষে ব্রন্মোপাপনা এক দিনে ছুই স্থানে না হইয়া দুই 

দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদি ব্রাঙ্গপমাজে আদি ত্রাক্মপমাজের নিপ্জিষ্ট রীতিতে 

তাহা সম্পন্ন হউক, আর ১০ই অথবা ১২ই মাঘ, যে দিন ভল বোধ হয়, 

তথাকার নিদ্দিষ্ট রীতিতেই সাংবংসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক । তাহা 

হইলে সকল ব্রাঙ্গই পধ্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন । এইরূপ 

হইলে কোন ব্রাঙ্মের কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এ প্রস্তাবে 

তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই। 

আদি ব্রাহ্মপমাজ নিতান্ত শুভাকাজ্ী 

২রা মাঘ, ১৭৯২ শক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শশ্মণ।" 

( ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খুঃ) 

দেবেন্নাথকে ফকেশবচল্ের উত্তর 

্* * অতঃপর কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুকে নিন্নশিখিত উত্তর প্রান 

করেন :- পকলুটোলা 

২রা মাঘ, ১৭৯২ শক। 

( ১৪ই জানুযারী, ১৮৭১ খুঃ) 

“শ্রদ্ধাম্পদেষু । 

“সদ্ধিপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদ্দি আপনি উহা 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষন হইবে। যাহা 

হউক, আন্তরিক প্রণয় সর্বগ্রে স্থাপন করা কর্তবা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 

€ 
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নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হওয়া স্বকঠিন। 

১১ই মাঘ উপলক্ষে এ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উত্সব হইবে, এইরূপ স্থির 

হইথাছে এবং গতকলা সংবাদপত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ 

কব| হইয়াছে । সুতরাং উক্ত দিবস আমর। কোন মতে ছাড়িতে পারি না । 

আপনি যদি অন্ধ গ্রহপূর্বক ববিবারে ব্রঙ্গমন্দিরে উপাসনাকাধা সমাধা করেন, 

মামরা সকলেই বাধিত হইব । তত্ববোধিনী পত্রিকার কিষদংশ পাঠ করিয়] 

দেখিলাম যে, আমাদের সম্বন্ধে যাহ! বলা হইযাছে, তাহা ঠিক নহে; লেখক 

নদি নথার্থ কথ। বলিতেন, কাহারও ক্ষোভ হইত না। 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ।” 

ওরা মাঘ কেশবচঞ্জ্রের বাটাতে দেবেন্ত্রনাথের উপস্থিতি 

“পবে কেশব বাবুর বাটীতে দেবেন্দ্র বাবু ববিবাবেব (৩রা মাঘ) প্রাতঃকালের 

উপাপনাব শমযঘে আপিযাছিলেন, সে সমঘে আমবা অনেকেই তথায় উপস্থিত 

হিপাম। উপাসনার ভাব দেখিযা ও সঙ্গীত সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু 

বলিলেন, এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপাব দেখিতেছি, আমি ইহাদিগকে কেমন 

+বিম। সঙ্গে লইধা যাইতে পাবিব? পরে অনেক ভাবের কথ শুনিয়া সকলেবই 

মানন্দ বদ্ধিত হইল । উন্নতিশীল যুবা ব্রাঙ্মগণ পৌন্তলিকতার ও কপটতার বিষম 

'পদ্ছেমী হইয়াও উদ্ারভাবে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুব উপাসনা- 

প্রণালী যেরূপ হউক, তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্থত আছি,তিনি উৎসবের 

পময যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাহার সংস্কৃত 

পদ্ধতি অনুসারে উপাসন! করাই স্থির হইযা গেল | * * ** 

১*ই মাঘ ভারতবধাঁয় ব্রন্মমন্দিরে দেবেন্দ্রনাথের “প্রেম” সম্বন্ধে উপদেশে “খষ্ঈটবিভী(ষক।" 

“অনন্তর ক্রমে সেই দ্রিন সমাগত হইল | উৎসবের পূর্বদিন (১০ই মাঘ ) 
প্রাত্ঃকালে আমরা আনন্দহৃদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক 

গাণাপূর্ণমনে সেখানে উপস্থিত হইলেন । দেবেন্দ্র বাবু যথাসময়ে কতিপয় সহচর 

পমভব্যাহারে আসিয়া বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন । তাঁহার বক্তৃতা লিখিবার 

গন্ত তিন জন রিপোর্টার ছিল |” * * * মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ “প্রেমন্তের্য1 যদি 

এাভি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্বতমঃ প্রেমরবেরভ্যাদয়ে।” 

এই সঙ্গীত অবলম্বনে একটি স্থদীর্ঘ প্রেমসম্বদ্ধে উপদেশ দেন। প্রেমের কথা 
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বলিতে বলিতে বিপরীত ভাব উপস্থিত হইল | উপদেশের শেষাঁশে উপস্থিত 

্রাঙ্মগণেব হৃদয় :ঘোরতর আহত হয। আমবা এ শেষাংশ নিয়ে উদ্ধত 

করিযা দিতেছি 2 

“ধন্য কেশবচন্দ্রকে, যে তিনি এই ব্রক্গমন্দিব সংস্থাপন করিয়া ব্রঙগেব 

আরাধনার জন্য আমাদেব মকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন । পন্য কেশবচন্ত্রকে, 

যে তিনি এখানে এই সমুদাষ সাধূঘগুলীকে ঈশ্বরমহিমা-কীর্তনে অবকাশ 
দিয়াছেন। ব্রাঙ্গপম্মপ্রচারেব জন্য সমুদ্র তাহাকে বাধা দিতে পারে না, পর্বত 

তাহাকে বাধা দিতে পাবে না । পথিবীমধ ব্রাহ্গধশ্ম ঘোষণা করিবার আন 

তাহার ব্রত। ঘেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে কবেন, 

তাহাই অন্ুষ্টানে পরিণত করেন। দূৰ দেশ তীহাব নিকট দূব নয। পণ্য 

কেশবচত্ত্রকে, ধে তিনি প্রণযস্থত্রে এ সাধু লোককে একত্র করিযাচছেন। কিন্ত 
তাহাকে আমি অন্ুনয়পূর্বক বলি ঘে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খুষ্টকে না 

আনেন । ইউরোপ এবং এপিযাব মধাবন্তাঁ খুষ্ট যেন ন। হয। ঈশ্বব এব" 
আত্মার মধ্যে কোন প্রকার খাবধান যেন ন। থাকে । আমর| সকল প্রকার 

অবতার পবিত্যাগ করিয়া, ১১ই মাথেব উৎসব কবিতেছি । আমর! কোন 

প্রকাব অবতারেব নামগন্ধ সহিতে পারি না। অবতাবগণ ইদঘ মনের 

স্বাধীনত| অপহরণ কবে, তাহাদিগেব হইতে সাবধান তইতে হইবে । যদিও 

্র্মমন্দিরে কোন পু্তলিকা প্রবেশ করিতে পাবে না, এস্থান আক্রমণ কবিতে 

পারে না, তথাপি, ব্রাহ্মগণ। মন্দিরের দ্বাবে থুষ্টৰপ এক বিভীষিকা বহিয়াছে। 
অদ্য ব্রদ্ধমন্দিরে কত লোক আপিতে পারিত, যদাপি দ্বাবে খুষ্টরূপ বিভী- 
ধিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার ভে উত্তেজনা সংশয় না থাকে, এ 
প্রকার ব্রাঙ্গধন্মের পথ পরিষ্কার কর। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা যদ 
্রা্মণশ্মেব উপব থুষ্টের ছায়া দেয়, তবে আমাদগের হৃদয় প্লাবিত হইঘ। 
যায়। আমব| চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার 
না আনি। ব্রাশ্মধন্ম স্বাধীনধন্ম, স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাঙ্মধর্শ জীবন্ত ধন 
হইবে না। শ্বীষ্টধশ্মেব সংস্পর্শে স্বাদীনত! পলায়ন করে। খুষ্টের নামে 

আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসংবাদ আসিষাছে, পূর্বে যাহার নামও 

ছিল না । থুগের নামে এমনি যুদ্ধানল প্রজলিত হঈযাছে, কেহ জানে ন| যে, 
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কিরূপে তাহা নির্বাণ করিবে । শ্বীষ্টের নাষে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত 

হহরাছে, দুর্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে, তাহার অস্ছিচম্ম চুর্ণ হইবে। 

স্বাবীনতার বিপরীত যাহ কিছু, তাহাই খ্রীঞধশ্ম। খ্রীগ্গের নামে পোপের 

ক্মতা কত, প্রতাপ কত! রাজার ও তাহার নামে কম্পিত হন। ব্রাঙ্গধন্ম 

স্বাপীনপন্, খ্রাষ্টবশ্মের প্রথমে পোপের ধন্ম স্বাধীনত। হরণ করিল। তাহার 

প্রতাপে প্রোটেঠাণ্ট ধন্মেরও স্বাধীনতা গিরাছে। পরাধীনত। শ্রীইদম্মের সমুদায় 

পিকচার করিনাচে, ম্বাণীনবন্ধ আমাদিগেব ব্রাঙ্ষণন্ম। আমব। আর বিদ্বেষ- 

এাব সহা কারতে পারি না ব্রাগ্ধদিগেব মবো স্রীষ্টনান যেন ন। আনে। 

“ই প্রেম্থধোব উদয়ে সকল অন্ধকাব দুব হইর| বাউক। তেত্রিশ কোটি 

"ধৃত ব্রাহ্মধন্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে; আর যেন কোন পরিমিত দেবতা 

এামংদিগকে বিভীষিকা ন। দেখায ।” 

দেবেন্দনথের উপদ্দেশে নকলের মনোভাব 

পণ্মতন্ব ( ১৬ই মাঘ, ১৭৯২ শক ) বলিয়াছেন, “এইরূপে যতই তাহার 
নক্টত। শেষ হইতে লাগিল, ততই লেই প্রেমখয় বক্তৃতা কঠোরত। বিদ্বেষ 
'নশ্প। দুর্বাক্যে পূর্ণ হইতে লাগিল! পৃঙ্গাপাদ মহধষি ঈশার প্রতি তাহার 
এপ অশান্ত ভাব দ্েখির। মকলেই ছুঃখিত এ অবাক হইলেন। তিনি 
লক্ষণ অবগত ছিলেন বে, কোন ধন্মসম্প্রদাযের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্গ- 
“শিবের নিন্নমপত্রের বিক্ুদ্ধাচরণ এবং ইহাও জানিতেন যে, থুষ্ট আমাদিগের 
এখো অনেকের ভক্তিভাজন'ও হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু। সেই সময়ে তাহার 
এগ্চব, চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন | যাহ! হউক, পৌভাগোর 

ণধ1 এই যে, ত২কালে তাহার প্রতিবাদ করিতে কেহ দগ্ডাধমান হন নাই । 
“শেখে লোকের উপাসনা হওবা দূরে থাকুক, মশ্বান্তিক বেদনায় অনেককে 
বাধিত করিল। একে উত্সবের দিন, তাহাতে আবার সশ্মিলনের আশা 
কলেব মনে অস্কুরিত হইতেছিল; এই জন্য শান্তিসংস্থাপনাকাজ্ষী ব্যক্তি- 
পিগেব বিশেষরূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে। * * * * অতঃপর 
“বন্্র বাবুর বক্তৃতা প্রার্থনা শেষ হইলে, কেশব বাবু নিম্নলিখিত কয়েকটি 
৭1 এবং একটি প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা সকলের দগ্ধহদয়কে শীতল 
কবিলেন। 

১৩১৮ 
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“দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এতক্ষণ বর্তমীন থাকিব! 

আমাদিগের অগ্কার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তিনি রুপা করিয়া অব্যকাৰ 

প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যাহাতে তাহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার, শান্থিব 

সংস্থাপন হয়, তিনি সেইৰপ আশীর্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি খেন 

আমাদের প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা ন! জন্মে। সকণ 

দেশের সকল জাতির নরনারীকে এক পরিবার করিষা, ভাই ভগ্ী বলিয়া যেন 

আমর! ভালবাসিতে পারি, তিনি আমীদিগকে এমন প্রীতি দান করুন। থে 

উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য তিনি এই ব্রঙ্গমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কপ করিয়। তাত। 

সফল করুন, শান্তির আলয কক্ষন। এখানে ঘেন পরম্পরের প্রতি অদ্থাব 

উদ্রয় হয়, সর্বপ্রকার বিদ্বেষ ভাব দগ্ধ ভয। কোন সাম্প্রদাখিক বিবাদ বিনংবা॥ 

যেন এখানে স্থান না পা । সকল প্রকার বাধা বিস্ব অতিক্রম করিয়া, তিনি 

বঙ্গদেশকে উদ্ধার করুন, জগংকে বক্ষ করুন। পূর্ব পশ্চিম সমুদায় পৃথিবীকে 

প্রেমন্ত্রোতে ভাসাইঘা জগতের মঙ্গল ককন। ঈপ্ধবেব প্রতোক পুতজ্রকগ্ত। থেন 

শান্তিস্ধা গ্রহণ করিয়। হৃদয়কে শীতল করেন। যে জন্য এ মন্দির স্থাশিত 

হইয়াছে, তাহা যেন স্থুসিদ্ধকরেন। আজ আমরা যে কামন। লইঘা এখানে 

আগমন করিয়াছি, তাহা তিনি পূণ করুন। 

“ব্রহ্মমন্দির হইতে সকলে ভনান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করির। কর্তব্যান্- 

রোধে এবং ভবিষ্যতেব সাবধান জন্য একথানি প্রতিবাদপত্র প্রধান আচাথ্য 

মহাশধের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তব দান কবেন। * * *। 

প্রতিবাদ পত্র 

“শরদ্ধাম্পদেযু। 

“অগ্ প্রাতঃকালে আপনি ভারতবঞর ব্রপমশ্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন' 

তন্মধ্যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টস্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথ। বলা হইয়াছিল, তাহ 

উক্ত মন্দিরের মূল নিয়মবিরুদ্ধ, স্থতরাং উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের 

পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য । 

“পে নিয়ম এই, 

“ এখানে যে উপাসন। হইবে, তাহাতে কোন স্থষ্ট জীব বা পদার্থ, যাহা 

সম্প্রদায় বিশেষে পৃর্জিত হইয়াছে ব। হইবে, তাহার প্রতি বিদ্ূপ বা অবমানণ! 
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নব! হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা বিঘেষ কব 
হইবে না।? 

"মাপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মে বিকদ্ধাচবণ করিবেন, ইহা আমর! 
কখন মনে করি নাই) বিশেষতঃ উত্সবের দিন একপ বাবহার করাতে 
আমাদের হৃদয় অতান্ত বাথিত হইয়াছে । 

“ভাবতবধীম ব্র্গমন্দিব। 

১০ই সাঘ, ১৭৯২ শক। 
শ্ীগৌবগোবিন্দ রায় 

প্রভৃতি ৬২ জন। 
। ২২শে জান্ুঘাবী, ১৮৭১ খুঃ) 

দেবেশ্নাথের উত্তর 

হাম্পদেষু। 

'তোমাদেব ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কলা পাইঘাছি। তোমাদেব পত্রের 
উপ্িগত মূল নিরম আমি অবগত ভিলাম ন1* এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষে 
প্রতি মবমানন। বা বিদ্রপ করাও আমাব লক্ষা ছিল ন|। যাহাতে ব্রাঙ্গধর্শের 
শ'্মশ ভাবেব সহিত অন্ত কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধশ্মের পরিমিত 
আদর্শ মাপিঘ। ন। পড়ে, তাহাই আমাব একান্ত কামনা । আমার মনের সেই 
হাব তোখাধিগকে বুঝাইয়! দিবাব নিমিত্ত এবং মাহাতে ব্রাহ্মপন্মপ্রচাবেব সঙ্গে 
“দে খবীগ্ছেব নামপ্রচাব না হইয়া পড়ে, তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওযা 
হানাদেব হিত মনে কবিবাছিলাম। আমাব সেই উপদেশে যে তোমাদের 
“লাভ জগ্মিনাহ্থে, তাহাতে আমি অতান্ত ছুঃখিত হইলাম । 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব |” 

মিলনসম্বন্গে ব্রাঙ্গগণেব মনে নিরাশ 

খিলনেন আপ। ব্রাঙ্গগণেব মনে ছূর্ববল হইয। পড়িল। ইহার পব আর যে 
হাহাব। কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কারা করিতে পারিবেন, 
হাব পথ বন্ধ হইয়া গেল। এরূপ ঘটনা কলাণেব জন্য হইল, ব। অকল্যাণেব 

*ভক্তিভাঙ্ন মহষি বিস্বৃতিবশতঃ একপ লিখিয়াছিলেন |  ব্রচ্গমন্দিরে উপাসনা. 
প্রতিষ্ঠার সময় নিয়মপত্র প্রস্তত করিয়। বোলপুর শান্তনিকেতনে তাহার নিকট পাঠান হয় 
এবং তিনিও সে নিয়মাবলীতে অনুমোদন করেন। তন্বাতীত ধশ্মতত্ত্ে, মিরারে উহা! প্রকাশ 
ইঈযাছল। সে দময়েও সশ্মিলনের জগ্ত কেশবধচন্দ্র একবার চেষ্টা করিক্পাছিলেন। 
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জন্য হইল, এখন তাহা বলিবাব সমর হয় নাই; ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা পে 

সকলকে দেখাইঘ। দিবে । মানবীঘ পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সশ্মিলনের জগ্ঠ দু 

হওয়া আকাজ্জণীয়। যদি যতু ন। হয়, তাহ! হইলে মানুষকে তজ্জন্ত অপবাণী 

হইতে হয়, কিন্ত যদি যত বিফল হঘ, তাতাব জন্য সে দাধী নহে, ভগবানের 

তন্মধো কোন নিগুঢ অভিপ্রায় আছে, ইহ। বুঝিতে পারিযা নিশ্চিন্তমনে দে 

তত্প্রতি নিভর করিষা, আপনার কর্ববা করিয়া চলিষা ঘাইতে সমর্থ হ৭। 

কেশবচন্দ্র ধন্মপিতার প্রতি ঘে শুভ্তি এ অন্ুবাগ বহন কবেন, মিলনের ঘন 

তাহাব নিদর্শন । ভক্তি অন্তবাগ বশতঃ কোন কাধ্য কবিতে গিঘ। যদি ধন্বের 

মূলতত্বে আখাত পড়ে, তাহ! হইলে ভক্তি ও অগ্রাগ অক্ষুপ্ন বাখিযা, পে কীধা 

হইতে কি প্রকাবে বিরত থাকিতে হয়, বর্তগান ঘটনাব কেশবচন্দ্র তাহা ৭ 

বিলক্ষণ প্রদর্শন কবিযাছেন | তিনি আাপনার হৃদয অবিকৃত আছে কি গ॥ 
তত্প্রতি স্বাদ! পক্ষ্য বাখিতেন, বাহিরে হদঘবন্ত! প্রকাশের জন্য তত বাগ 

ছিলেন না । 

উতৎসণ, ১ত মাঘ, ১৭৯২ শক 

সম্মিলনেব নত বিফল হইল, ইহাতে ত্রা্দগণেব হৃদধ অবসন্ন হইবার কণ'। 

কিগ্ত ধাহার| ঈশ্বরের বিশেষ ক্লুপাব মাশ্রয় লাভ কবিঘাছ্েন, তাহাবা কোণ 

কারণে হতাশ্বাস হইয়া পড়িবেন, ইহ। কখনই সম্ভবপব নহে | উপরে বণিত 

হৃদয়ের ক্লেশকব ব্যাপার প্রাতঃকালে (১-ই মাঘ ) ঘটিল, অথচ অপবাহ 

৪ ঘটিকার সমঘ কি মহাব্যাপার হইল, নিষ্োদ্ধত “শ্মভবেব” (১৬ই আপ, 

১৭৯২ শক ) প্রবন্ধ'ংশ উহা সকলেব চিন্তে বিশেষরূপে মুদ্রিত কবিয়। দিবে ৫5 
“অপবাহ চাবি ঘাটকার সময, ব্রাঙ্গগণ ভক্তিভাজন আচাযা শ্রীযুক্ত কেশবচন্ 

সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে সম্মিলিত হঠলেন। সকলেই উতসাহপৃণহাদথে 

দণ্ডায়মান হইয়া, সংক্ষেপে গম্তীরভাবে দয়াময পবমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর, 
আচাধা মহাশয় এমন একটি হৃদয়ভেদী প্রাথনা করিলেন যে, পাষাণহৃদয়ে প্রেম 

সঞ্চারিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রধাব। বহিতে লাগিল । অনন্তর ক্রক্ষ- 

কুপা হি কেবলম্ঠ “সতামেব জয়তে” 'একমেবাদ্ধিতীয়ম ও পূর্ববশ্চ পশ্চিম: 

এই কয়েকটি পন্দাস্কিত, স্থমন্দ সমীরণে দোছুল্যমান চারিটী পতাকা ধাবণ করিয়া, 

সকলে মধুর মৃদক্গরধর্বনিতে চারিদিক শব্বা়মান করত, পিতার পবিত্র নাম কার্ডন 
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বিনে করিতে বাহির হইলেন।  ব্রাঙ্গগণ বিনীত ও গন্ভীরভাবে উৎসাহের 

দহিত পাপী ভাই ভগ্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, স্থুমধুরস্বরে এই নৃতন 

স*ক্বীন্ন (১) করিতে কবিতে ব্রক্মমন্দিরের দিকে চলিলেন | * * * কিন্তকাহার 

সাপা, সহজে বাটী হইতে বহির্গত হয়, সন্দিগম্মি হইবাব উপক্রম হইল । এত 

ভিড থে, এমন প্রশস্ত রাজগপথেও দাডাইরা ভাল কবিয়া গান করিবার অবসর 

হইল না। চাবি পাচ সহম্্ লোক উৎসাহিত হইঘা কীর্তনে যোগ দিতেছিলেন 

৭ মাগ্রহাতিশঘে ইহাব আকর্ষণে আরুষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাম্পদ আচাধ্য 

মহাশধ এবং তীাহাব পার্খে সন্ধদয বন্ধুগণ বিনীতঙ্বদযে ও স্ব্গীঘ দৃষ্টিতে ও 
গশ্তীবভাবে পরিপূর্ণ । এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটা সতা বিশেষ উচ্চ ও 

খাপ্াগ্সিক। পিতার দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাপী নরনারীব পক্ষে 

সহামন্ন, জপমস্্, ইহাই জীবনের সঞ্ঘল ॥ তাভাব চবণে হৃদয় মন সকলই সমর্পণ 

ববিখ।, এ নাম অন্তবে লইলে পাগীব নিশ্য পরিত্রাণ । অপর পূর্ব পশ্চিমের 

"নাগ, 'এমিযা ইউবোপেব সম্মিলন, পিতার একটী উদ্াব পবিত্র পবিবাব সংস্থাপন, 

“াভ! ন! হইলে মহাপাপী নিষত পুণোব স্থশীতল বাযু সেবন কবিতে সমর্থ হয 

শন! উহাই প্রকুত পক্ষে জীবনে মুক্তিলাভ | কিন্ধু সর্ববাপেক্ষ। উচ্চতম পিতার 

সভিত সম্পূর্ণ আপাম্সিক ঘোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, মুত 
গীবানে পমভাব। যখন সকলে উচ্চৈঃশ্ববে মহা উতৎসাহলহকারে 'মহাসাগর- 

পাবে দমামঘ নামেব বাজে জয-ভেরী” সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগি- 

লেন, পেই আহ্বান অতি স্থবিস্তীর্ণ, মতি ভমাবহ মহাসাগর অতিক্রম কবিয়া, 

পশ্চিম প্রদেশীয় ভ্রাতা ভগ্রীব হৃদয়ে আঘাত কবিল। আমাদের ইংলগুবাপী 

হাহ! ভগ্ীগণ কি অগ্যকাব মহোৎ্সবেব পনিব্র আনন্দে পবিতৃপ হন নাই ? 

তাহারা যে তষিত চাতকের ন্যায় আমাদের উৎপব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । 

"৭ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্বেই সমস্ত গৃহ লোকে পবিপূর্ণণ আব 
কেই প্রবেশ কবিতে পারিলেন না; এমন কি, আচাধা মৃহাশয়েবও প্রবেশ কর! 

দঃসাপা হইল । আর কি হইবে, প্রায় দুই সহশ্র বাক্তি পথে দপ্ায়মান হইয। 

বচিলেন | এত লোক যে, গৃহের দ্বার পধান্ত অবরুদ্ধ হওয়াতে গীষ্মাতিশ [থো 
৮১৭ পপি শীট পি - পাশিশী ইনি ০ 

(১) “বন্ষসঙ্গীত ও সন্ধীর্তনের” ১২শ নংস্করণের, ৯১২ পৃষ্ঠা দেখ ।-_"ভাই চিরদিন, ভযে 

পাপে মলিন, রহিবে কেমনে রে।” 
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সকলে অস্থিরপ্রাপ্ন; লোকের কোলাহল এত যে, থামান কঠিন । অনন্তর 

ভক্তিভাজন আচাধ্য মহাশয পট্টবন্ধ পরিধান করিয়া, নিম্মল উত্পাহে বেদীতে 

উপবেশন করিলে পর সকলে স্তব্ধ । সন্ধা। ৬ ঘটিকার সময়, নিয়মিত উপাসনা 

আরম্ভ হইল । দে দিনের উপাসনা যেমন জীবন্থ সবস, তেমনি ভক্তি ও প্রেমে 

পরিপূর্ণ । যখন প্রা সহস্র লোক দপ্ডায়মান হইয়া “অসতা হইতে সত্যে” এইটা 

সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন কি অপূর্ব দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইতে 

লাগিল, যেন সকলে সেই অনন্ত সাগবে ভাপনান। উপামনানন্তব আচামা 

মৃহাশয় ব্রাঙ্মধম্মের উদাবতাবিষঘে এমন একটী জীবন্ত উৎসাহজনক স্মধুব 

উপদেশ দিলেন যে, সকলে সজীব ও উৎসাহিত হইলেন | ব্রাঙ্গধশ্মেৰ গভীব 

সত্যটা সকলের হৃদঘকে আকধণ করিল । সত্যে বল, ঈশ্বরেব বল যে কি। 

তাহা দে দিন সকলেই অনুভব কবিয়াছিলেন, 'ঘতে। বন্মস্তাতি। জঘঠ সিত্যমেব 

জয়ুতে এই পুবাতন সতোর জবনিনাদ চাবিদিকে ঘোষিত হইল । এ লখয 

বড় একটী আশ্চযা বাপার হইযাছিল। এদিকে দেখন বনুজনসমাকীণ 

আলোকমণ্ডিত মন্দিব হইতে উপাসনাৰ পু্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল, 

অপর দিকে তৎকালে আবার মন্দিরের সন্মুণস্থ পথ হইতে সুমধুর ব্রঙ্গনামের 

স্থধান্নাবী রোল সমুখিত হইতে লাগিল | কে এমন রমশীঘ সময়ে উপাপকগনেব 

কর্ণকুহরে দয়াময় নামের অমুত বর্ষণ করিতেছিল 7? যাভাব। স্থানাভাবে প্রবেশ 

করিতে পান নাই, তাহাবাই তিন দলে বিভক্ত হইয়!, সম্মুণস্থ রাজপথে কীত্তন 

করিতেছিলেন । অবশেষে রজনী নর ঘটিকাব পর ব্রাঙ্গগণ পাচটি দলে বিভক্ত 

হইয়া, যোভাশাকে।, শিমলা, হাটখোল।, বডবাজার, কানাবিপাড়, কলুটোল। 

প্রভৃতি স্থানে, পেই দীনদরালে নাম কীন্ত্ন কবিতে বাহির হইলেন । আহা । 

তখন ্বর্গের দৃশ্যই হইয়াছিল । বস্ততঃই ব্রগীনাঘেব স্থগভীর গর্জনে মেদিনী 

বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগব দয়ানয নামে মাতিয়া উঠিল । ভপ্জি 

উৎসাহে সকলেই ভাপিয়। গেল।” 

ব্রাহ্মধর্শের “উদারতা” 

এই দিন (১০ই মাঘ সন্ধ্যায়) উদারতা * বিষয়ে যে উপদেশটি হয়, 

* পূর্ণ উপদেশটি ১৭৯২ শকের ১৬ই ফাল্তুনের ধর্তত্বে এবং ১৯১৬ খষ্টান্দে সর্গীয় গণেশ 

প্রসাদ কর্তৃক প্রকাশিত “আচাধ্যের উপদেশ" ২য় খে ডরষ্টব্য 
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পেট সে সময়ের বিশেষ ভাব জ্ঞাপন করে, এজন্য আমরা উহার মূলাংশ নিয়ে 

উদ্ধত কবিয় দিলাম £-_ 

“ব্রাঙ্গবম্্ম মনুষ্বেরধন্ম নহে, ইহা স্বয়ং ঈশ্ববেব সংরচিত, কেন না যাহা কিছু 

উচ্চ, যাহ| কিছু পবিত্র, সকলই ইহার মধো সন্নিবেশিত । কেবল 'ব্রাঙ্গ” নাম 
শইলে ব্রাঙ্ধ হওয়া হয না। যে ধম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে 

মঞ্চ কবে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে, সেই ধন্মেব প্রকৃত উপাসক 

গিনি, তিনিই ব্রাঙ্ধ। সমস্ত জগতের উপব আমাদের অধিকার, সকল ধশ্মসম্প্র- 

দাযেব সতিত আমাদের সম্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমর! রুতজ্ঞতা-খণে 

গাবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্ম। ধম্মেব উন্নতি সাধন করিযাছেন, 

তাহাদিগকে নমস্কার | পূর্বকালে ও বর্তমান সময়ে, ধাহাবা ধশ্মজগতে চবিত্রের 

পিশুদ্ধতানিবদ্ধন দৃষ্টান্তম্বরূপ হইযাছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিতোছ। 
নঙ্/পন্বন্ধে ব্রাঙ্গধন্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ কবেন ন।, ধেখানে যাহার নিকট সত্য 
পাণ্ঘ। যায, উহা ঈশ্ববের সতা বলিযা অনক্ষোচে রুতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। 

ণিশি বাথ ব্রাহ্ম, তিনি জ্ঞানহীন ও অপাধুব তপ্ত হইতেও সতাবত্-গ্রহণে কুন্তিত 
হননা, সামান্য ঘ্ববিত লোকের নিকটেও উদাবমনে উপদেশ গ্রহণ কবেন । 

মভিমানী অহঙ্কারী বাঞ্িরা ব্রাঙ্মধশ্মেব দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে । 

মকশ জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীতভাবে কৃতন্্রচিন্তে ঘিনি সত্য সঙ্চলন করেন, 

নিই ব্রা্ম। কিআশ্যধ্য! ত্রাঙ্গধম্মের রাজা কেমন নিব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, 

নকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহার কেমন সন্ভাব। এ ধশ্মে কাহারও প্রতি দ্বণা 

শা, বিদ্বেষ নাই । আমরা মুক্তকণ্ডে বলিতেছি, আমরা কাহারও বিরোধী 
শি, অন্যান্য ধশ্মাবলম্বীব। আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়। ঘ্বণা 

+বিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বরসন্থদ্ধে তাহাদিগকে শ্রাতনিহ্বশেষে 

ঙালবাপিতে চেষ্টা করি, তাহা নহে, ধর্মসন্বন্ধে তাহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎ- 

পথিঘাণে ত্রাঙ্গ বলিয়া সমাদর করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়। বলি, 
তোমাব নিকটে যে টুকু সত্য আছে, তাহ! ব্রাহ্মধন্ম, তাহা! আমাদের সাধারণ 
গপ্পত্তি, অতএব আইন, উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়! এ সত্যের মহিমা 
কানুন করি। ধাহার কাছে ভক্তি আছে, তাহাকে বলি, ভক্তি ব্রাক্গধর্ম; আইস, 
শঈলে মিলিয়৷ ভক্তিরস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্যবচন, 
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হ্যায়ব্যবহাঁর, পরোপকার ও চরিত্রের নিশ্মলতা, সেই সমাজের সহিত যোগ দিনা, 

আমরা ব্রাহ্মধশ্মের এ লক্ষণগুলি সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে 

সমুজ্জপিত, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়। আমবা এ আলোক সম্ভোগ কবি। 

এমন কি, আমরা যেখানে যাই, সেখানে ত্রাঙ্গণশ্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেণিতে 

পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগা যে, ব্রহ্ষনাম লইর। আমরা যে দেখে, 

যে ঘরে, যে শাস্ত্র বা বে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ কবি, সেই খানেই কিয়ৎ পবিঘাথে 

আমাদের অধিকার দেখিতে পাই । ব্রাহ্মধম্মকি? ন। সত্যের সমষ্টি । ই৷ 

সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদাব সতারাজা ইহার অন্র্গত। হাদয়েব কোমলত। 

জ্ঞানের গভীবতা, ইচ্ছার পবিত্রত|, এ সমুদায ত্রাঙ্গধন্মেরই , ন্যায় ও বিজ্ঞান, 

ভক্তি ও প্রেম, ইন্ডরিয়দমন ও পরোপকার, যৌগ ও ধ্যান, এ সমুদায় ত্রাঙ্গধশ্মেবই। 

যেখানে উহ| দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভূমি, দেখানে ব্রাঙ্মলমাজের অপি- 

কার। দেখ, ব্রাহ্মধশ্মের উদাবতার সীম! নাই। যখন আমব। ব্রাহ্ম হইযাছি, 

তখন আমাদের শ্রদ্ধ| ও ক্লতজ্ঞত।, যত দূর মত্যের রাজা, তত দূর বিস্তৃত হইবেই 

হইবে । যদি ভিজ্ঞাসা কর, কেন আমরা বিদেশী ব। বিজাতীয় মহাআ্সাদিগকে 

শদ্ধা করি, কেন আমর| অন্যান্য ধম্মাবলঙ্বীদিগের আচাধ্য 9 সাধুদিগকে উক্তি 

করি, ধাহার। বিদ্বেষপরবশ হইয়া আমাদিগকে উতপীছন করেন, তাহাদের 

মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমর। কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই, আমবা 

সেই উপকারী বন্ধুদেব প্রতি এরূপ ব্যবহার ন! করিয়া থাকিতে পারি না। 

তাহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, প্রানেব বন্ধু। ধাহাবা বনু কষ্টম্বীকারপূর্ববক 

জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বার। জনসমাজের কল্যাণ সাধন 

করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে খণী। কোন্ প্রাণে আমব! 

স্বণাপূর্রবক তাহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব? কোন্ প্রাণে কৃতত্বতা- 

বাণে আমর! তাহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে 

তাহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল গ্রাণেব 

বন্ধুদিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধ। ও কতজ্ঞত। উপহার অর্পণ করিব । 

“এমন স্বগীয় উদার ধশ্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। 

ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ । এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্ষলাভের আর অন্য 

পথ নাই। তিনি যেমন এক, তাহার পথও তেমনি এক, পরিজ্রাণাকাজী 
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বাক্তিমাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে । এই মরন পথে ঘকলে অগ্রসর হও 

দঙ্গিণে কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও তোমবা উদারতাকে বিনাশ 

কবিও ন।। চন্দ্র স্থষ্্যের আলোক যেমন সর্বত্র সেবন কব, তেমনি প্রশন্তচিত্তে 

পব্বত্র মত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া, সকল জাতিকে প্রেমস্ত্রে 

বাণিয।,এক পরিবার করিতে যত্ববান্ হও । কুসংস্কার ও অধশ্মের কারাগার হইতে 

উদ্চা করিবাব সময়, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতারূপ লৌহশৃঙ্খল 

হইতে মুক্ত করিরাছেন। আবার কি আমরা আম্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ 

ববিব॥ দেশকালের অতীত সত্যবাঞ্জো মুক্তভাবে বিচবণ কবিয়া, আবার কি 

ফাধাণভা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদাধিক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধশ্মের 

কমন প্রশান্ত ভাব! উদ্দে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্রীগণ, কোন 

পাপে বাধ| নাই, যেখানে সত্য, সেখানে আমাদিগেব অধিকাৰ । আমাদের 

খের পবম সৌভাগা যে, এইখানেই প্রথমে ত্রাঙ্গধন্মের অভভাদয় হইয়াছে । 

কিন্ছ এ ধন্ম যে ভারতবধীয ধশ্ম এবং এখানেই মে ইহ| চিবকাল বদ্ধ থাকিবে, 

« বথ। আমর। কথন স্বীকার কবিব না। যে সত্য কেবল ভারতবাসীদিগেব 
, ভাত। বরাঙ্গপন্ম নহে, আমাদের পশ্ম জগতে ধন্ম, সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে 

এমাদেব হৃদ ব্যাপী ন। হইলে, উহার উপযুক্ত আপার হইতে পারে না। 

এগ নাম লইথা, আদর। দেশ, কাল, জাতি, সম্প্রদাঘ, পুণ্তকের প্রতি পক্ষপাতী 

বপিতে হইবে । এখানে যে অগ্নি জলিতেছে, তাহা জগচতব আব আব স্বানেও 

দাপু হইতেছে ।  মহাসাগবপারে সভাতম প্রদেশে উহাব শিখ| দেখ 

এইতেভে | যথাসময়ে এই সমুদায় অগ্নি একত্র হইয়া, দাবানলের গ্তায ধৃধূ 

কবিধ। জলিষ। উঠিবে এবং সমন্ত জগতকে ত্রাঙ্গধশ্মেন আলোকে উজ্জ্বল করিবে । 

ই ব্রা্ছগণ, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে, গ্রামে 

গাদে এই প্রেমের ধন্ম প্রচার কব । যে মহোংসবে আজ আমরা আনন্দিত 

£ইতেছি, সেই মহোতসবের আনন্দস্থুধা সকপ দেশের ভাই ভগ্রীদিগকে পান 
লণথা9।” 

১১ই মাঘ, ১৯২ শক 

-১ই মাঘের (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৭১খুঃ ) প্রাতঃকালের উপাসনাসমবন্ধে 
১৪ 

ঙ 



৮৬৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 

“ধন্মতত্ব (১) লিখিয়াছেন,__"আহা। প্রাতঃকালের উপাসন1 কি রমণীয়, তৎকালে 

অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই । পরে হারমোনিয়ম ও মুদঙ্গের মুদু- 

মধুরধবনিসংযুক্ত বিশুদ্ধ তানে দুই একটা নৃতন কীর্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ 

একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন । অন্তর আচাধ্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব 

ও মন্ুষ্ঠের ভাতৃভাবসম্বন্ধে এমনি গভীর জীবন্গত উপদেশ (২) প্রদান করিলেন 

যে, কাহার সাধ্য, তখন আপনাব পাপ দেখিয়া রোদন কবিতে না হয়? তীভাব 

বাক্যগুলি উপানকমগ্লীর হৃদ স্পর্শ করিল। উপাসনাস্তে মন্দিরস্থ সমগ্ 

ব্রাহ্গণ একত্রিত হইয়া দাডাইয়া সঙ্কীর্তুন করিতে কবিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন, 

দযাময়নামে কত লোক দরদবিতধারে অশ্ব বিসঞ্জন করিষা ফেলিলেন। 

প্রচ্ছন্ন উৎসাহ হৃদয় ফাটিযা বহির্গত হইল। দয়ামযনামে যে মৃত মন্থুযু জীপ 

হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পাষ, পাষাণে বীজ মঙ্করিত হয, তাহারি প্রমাণ লক্ষিত 

হইল ।” সায়ংকালে ভ্রিবিধ যোগবিষযে উপদেশ (৩) হয়। ঈশ্বরের সহিত ঘোগ, 

ভ্রাতাভগ্রীর সহিত যোগ, আপনার বিভিন্ন গ্রকতিব সহিত যোগ, এই বিবিধ 

যোগ উহাতে বিবৃত হইযাছিল। 

পা 
শপ শা পপ পসপ পিস সিটি 32) পাটি লি শ্চ শটিশিশিতি তত ৩শশাশিশাপীপাশীপসশীল শপ 

(১) ১৭৯২ শকেব ১৬ই মাঘের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য । 

(২) ১৭৯২ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধন্মতত্বে উপদেশটা ভ্রষ্টব্য। 

(৩) ১৭৯২ শকের ১ল। চৈত্রের ধর্সতদ্বে উপদেশটী ড্রষ্টুব্য। 



)০ 

বিদেশে ব্রাঙ্গধন্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ 

বিলাতের রেবারেও্ড চাল'স ব্যসি সাহেবেব পত্রের কিয়দংশ 

,কশবচন্দ্র ইতলগ্ডে থাকিতে থাকিতেই, তথায ব্রাঙ্গধন্মনমত সভ। সংস্থাপিত 
হঘ। বেবাবেগড চার্লস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বসব খ্রীষ্টপশ্মের ভ্রম ও 

1স*ঙ্গাব থগুন করিষ!, পবিশেষে চাচ্চ অব ইংলগ্ড হইতে তাডিত হন। তিনি 
“ই শমযে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহাব অন্তবাদিত কিয়দংশ আমব। 

উদ্ধীন কবিধ। দিতেছি , উহাতে ত্রাঙ্গলমাজেব প্রভাব তাহাব মনেব উপরে কাধ 

পবিয!ঞ্িপ, সকলে বুঝিতে পাবিবেন £- 

“পাঞ্চবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশঘ বিম্ময়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে 

এ শত বহসব মন্গয়োব উন্নতি সাধিত হইয়। আপিতেছে, অদ্য তাহাব আব 

ট নূতন ৪ সামধিক উদ্াতবণ দুষ্ট হইতেছে । ভারতবর্মেব পূর্বতন সভাত। 

হত ইউবোপেব মকল প্রকাব উন্নতি, হাব সর্ব প্রকাব ধন্মভাব, সমস্ত নিম, 

পিশ্ধহঃ নীতি মমাগত হইয়াছে | ভবিষ়াতে মন্টযাজাতিব মধ যে ধশ্মস্ষ্য 

«তন পর উজ্জলতব আলোক-সহকারে উদিত হইবে, সেই ধন্মসৎস্থাপনেব পক্ষে 

হাপহবর্ সর্বপ্রধান। ইউবোপে, ইংলগ্ডে বিশেষতঃ আমেবিকায অনেক 
ত্রাঙ্গবন্ধু আছেন, কিন্কু তথায় এখন একশবীবে এ একছাবে ব্রাহ্গলমাজ 
“স্থাপিত € কোন প্রকার উৎসব সম্পাদিত হয নাই। ইতিহাস এই ঘটন। 
“পা কালে সংবক্ষা করিবে, এবং ভারতবর্ষ জ্ঞানের প্রথম আকব ও পূর্ববদেশ 
"শগতা দেশের প্রস্ছুতি, তাহা সহমবার সপ্রমাণ কবিবে |” 

মামেরিকাব স্বাধীন ধর্মসম'জের সম্পাদক পটার সাহেবের বস্তু তাঁর কিয়দংশ 

দেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে স্থিতিসময়ে (১৮৭০ খৃঃ) আমেরিকাস্থ স্বাধীন ধর্ম 
“শব বাখপরিক অধিবেশনে, সম্পাদক পটাব সাহেব, “ভারতবর্ষের পুরাতন 
তন পম্ম” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উহার আনুষঙ্গিক কির়দংখ উদ্ধৃত করিয়া 



০৮৬৮ আচামা কেশবচগ্দর 

দেওয়া যাইতেছে, 

“অদ্য আমার প্রতি যে ভার অপ্িত হইয়াছে, আমি তাহার উন্নতি ও 

অভ্থয্য়ের বিষ বলিতে আপনাকে অন্তপযুক্ত মনে করি । কিন্তু তথাপি, থে 

ধ্ম এক্সণে ভাবতবর্ধকে আন্দোলিত করিখ| তুলিখাছে € মাহ। ব্রাঙ্গমমাজ গাথে 

সাধাবণে পবিচিত, তাহাব জীবন্ত, স্বাভাবিক, জাতী ধম্মলীবন % অদ্ভুত ক্ষমত। 
বিষয়ে আমি বিশেষ সঙ্বদ্ধ ও পরিচিত আছি, এই গ্ররুতর কাধ্যভাব গ্রহ 

করিতে তত শঙ্ঈচিত হইতেছি না । এই বিশুদ্ধ ধশ্মেব বিষয় বলিবার পার্কে 

আমি অতি প্রাচীন হিন্ধধন্মের স্বাভাবিক অঙ্কব কপ প্রদর্শন করিতেছি, ঘাঠ 

হইতে এই বন্ৰমান বম্ম কলম্বরূপে প্রস্থুত হইধাছে। কোন বিজ্ঞ বাক্তি বিশ্মিত 

চিন্তে জিজ্ঞাস| কবিতে পারেন, হিন্দুব। কি এক মত্াসম্বপ ঈশ্বরকে বিগান 

করিতেন? যেকপ সাধাবণ ভাপ, তাঁভাতে বোপ ভঘ ঘে, ইউবোপ ও আমেবিকীব 

অধিবামী বে আমব।, শামাদেবই সেই সত্যন্ববপ একমাত্র ঈপ্রর, তিনি আমাদেন 

ভিন্ন অপবের নহেন, পুথিবীৰ অপরাংশের লোকে তাহার বিষে সম্পূর্ণ অজ্ঞা হ। 

ফল্তঃ ভাবতবধেব পর্বঙন পন্মশান্ে কোন কোন বিষে এক সত্ান্বরূপ 

ঈশ্ববসন্থদ্ধে বিশুদ্ধ মৌপিক সতাবত্ব অনেক নিভিত আছে । হিন্দুধম্মের এণো 

ঈশ্বববিষধক এমন উংকুষ্ট ভাব আছে, যাহ! আধুশিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের 

সম্পূর্ণ অন্টমোদিত এবং যাভ। অন্য কোন ধন্মে লর্গিত হয় না। বস্ততঃ ব্রা 

সমাজ বিভিন্ন ধশ্মগত ও নামািক বলেব ফপস্ববপ , থে উপায়ে পৃথিবীর বিবি 

ধন্ম পরম্পর রূপান্তরিত ৪ সংশোধিত হইবে, ত্রাঙ্মপমাজ সেই অপধূশ ঘটনা 

অতুত্রুষ্ট উদাভরণম্ববপ। হিন্দৃধম্ম। মুসলমান ধম্ম ও খ্রীষ্টধম্মের পরম্প€ 

কাধ্যগত প্রতিযোগিভাই ভ/রতবষীৰ ব্রাঙ্গমাজেব উৎপত্তি বিষয়ে সহায়ত 

করিয়াছে । অতএব মনুষ্বোর ভাবী ধম্ম থে অন্যান্য একটি ধশ্মে পরিবন্তিত 

হইয়া উখিত হইবে, তাহ। নহে, কিন্তু সকল ধশ্ম, সমস্ত জাতি ও সর্বপ্রকার 

সভ্যতায় পারম্পরিক বহিঃখ্বিত ও অন্তনিবিষ্ট ক্রিয়া সকল একট উচ্চতর বিশ্বার 

ও উতকুষ্ঠতর সামাজিক অবস্থা আনয়ন করিবে, যাহা তাহাদের মধ্যে কোন 

একটি একা এত দিন উত্পাদন করিতে পারে নাই । যদি সময় থাকিতঃ তাহা 

হইলে কলিকাত। ত্রাঙ্মপমাজের প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি 

পাঠ করিতান। নেই পুস্তকে কেমন উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদশিত হইয়াছে 



বিদেশে বাঙ্গধম্মের আদব ৪ নবভাবোন্মেষ ৮৬৯ 

"ভাব প্রভাবে এ অস্ত ব্যাপারটি জীবিত বহিযাছে । ইহা বাস্তবিক 

মান্যোব বিষষ ঘে, পৌত্তলিকতার আকর কলিকাত। হইতে শ্রীষ্ীয়ান নিউ 

£*লাগ্ডে ঈদৃশ পুস্তক সকল সমাগত হইল । আমাব বোধ হয় যে, এ পধাত্ত 

আামেবিকান ট্যাটু সোসাইটি হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 

দপেক্ষ। এই ভাবতবর্ষে এ কতিপথ পুস্তকে জীবনের প্রক্কত অন্ন অনস্ত গুণে 

»পস্থিতি কবিতেছে। ভারতবধেব এই পবিত্র পশ্মেব বর্তমান স্ুবিখাত 

প্রটাবক কেশবচন্দ সেন, যিনি এক্ষণে ইংলগ্ডে অবস্থিতি কবিতেছেন, তাহার 

“পদন সহকারী বন্ধু লিখিঘাছেন যে, তিনি ইতগণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

ববিবাব পর্বে আমেবিক। পরিদর্শন কবিবেন। এই সভায ভাবতবর্মেব 

ম্মপিশ্বাপ বলিবাব জন্য আমব। তীহাকে নিমন্ত্রণ কবিয়াছি , কিন্ত ইংলগ্ডের 

কাধাানরবোধে তিনি শীন্ত্র এখানে আমিতে অসমর্থ 5ইবেন। যাহ। হউক, আমব। 

এ] কবি যে, বর্তমান বর্ষের কোন সমযেব মধো তিনি এখানে সমাগত হইবেন, 

এব যখন ভিনি আপিবেন, স্বাপীন পম্মনমাজ ভ্রাতৃতপূণ প্রমুক্হৃদয়ে তাহাকে 

সভাথন। কবিতে দপ্তাযমান হইবেন | নিশ্চয অপবাপর পশ্মীবলক্ষীবাও উদাব- 

এে «% পরম সমাদবে তাহাকে গ্রভণ কবিবে ! মিনি সমভাবে হিন্দু ও 

থাঙ্ানান উভষকেই পবম্পববিবোধী সম্প্রদাধ ও পন্মেব হতীতি উচ্চপথ প্রদর্শন 

বঝিনেচ্ঠেন ও খাহাব উপদেশ আপাম্সিক সহযোগিত।, শশ্মিলন এ ভ্রাতভাবে 

নএ্যাকে আবদ্ধ করিতেছে, আমবা এখানে অপকটি ৪ সম্পর্ণ সবলচিঞ্তে 

হঃভাপ এই মহঙ কীবো ঈশ্ববেব আশীর্বাদ ইচ্ছ! কবি” 

সাধু ও ধন্মগ্রন্থ 

কেশবচন্দ্রে কতকগুলি ভাব পূর্বর হইতে প্রন্চন্ন ভিল। সে গুলি সময়ে 

“নয অগ্রপানভাবে উল্লিখিত হইত | ম্থতবাং এ সকলেব কত দূব বিকাশ 
“তবে, কেহ বুঝিতে পাবেন নাই | “আমাব ভিতবে আবএ কতকি প্রচ্ছন্ন 
খাচ্ছে, সময়ে প্রকাশ হইবে” এই ভাবের কথ তিনি সমযে সময়ে বলিতেন, কিন্ু 

“৭ বথাশতত কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিত নাঁ। কেশবচন্দ্র ইংলগু 

£হতে প্রত্যাবপ্তিত হইলেন, কর্মযোগের প্রাচূর্যা উপস্থিত হইল , লোকে মনে 

৭।পল, এইবার কম্ধের লাগরে ডূবিয়া আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি হইবে। কেশবচন্দ্ 

*স্ম ৪ আধ্যান্সিকত। এই দুইয়ের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয় 

রঃ 

চি 
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জানিতেন, স্থৃতরাং তাহার জীবনের গুঢ আধ্যাম্সিকতা এখন উপদেশ ও আচবণে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । ঈখরদ্শনাদি আধ্যাম্মিক বিষষ সমুদাঘ এ সবে 
উপদেশের বিষয় ছিল। ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখিঘা, সা%ু ও 
ধম্মগ্রস্থ * কি প্রকারে গ্রহণ কর। যাইতে পারে, তাহ। এই সময়ে বিশেষরূপে বিণুত 

হয। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সাধকের আকাজ্ফার সামগ্রী নাই, পরবর্তী কথাগুণিতে 
যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোন্ কথাব প্রকাশ পাইতে পাবে? 

“মুক্তিদাত। পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়। লিজ্ঞাসা করেন, বং, 

তুমি কি চাও, তিনি অকুষ্ঠিতহৃদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই 

তিনি পূর্বকালেব সাধুগণেব সর্দে যোগ দিয় এই বলিবেন, ম্বর্গে তোমা ভিন 

আমার আব কে আছে? এবং ভূমগুলে তোম। ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি 

ন।) পরমেশ্বর ঘদি ভক্তকে বপেন, ধন লু নশ লণ্ড, পুত্র লগ, মান লগ 

তিনি ততক্ষণাৎ অকুষ্ঠিতহদরে এই বলিবেন, আমি ইহার কিছুই চাহি না 

পুনশ্চ যদি বলেন, ধশ্মগ্রন্থ গ্রহণ কব, সাধু-সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীব সুন্দর 

পবিত্র স্থান সকণ ভ্রমণ কব, ভক্ত বলিবেন, আমি ইহার কিছুই প্রার্থনা কবি 

না, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমাব পন 

লাভ।” তবে কি ধশ্মগ্রন্থ ও সাধুগণ অনাদরের খিষধ / অনাদবের বিষয়, ঘি 

ধশ্ম গ্রন্থ ও সাধু অন্বচ্ছ হন, আদরের বিষণ, যদি স্বচ্ছ হইয়। দশনে সাহাযাদাণ 

করেন। “যে গ্রন্থ ধম্মমূলক সত্যে পরিপূণ, তাহাঠ ধম্মগ্রন্থ বলিয়। গৃহীত, 

কিন্তু তাহাই ব্রাহ্মদিগের ধশ্ম গ্রন্থ, ঝাহ। স্বচ্ছ, যাহাব মণ্য দরিঘ। ঈশ্বরকে দর্শন কৰ 

যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিঘ। ঈশ্বরকে দর্শন কৰা যাথ শন, থে শা স্বচ্ছ নহে, 

যাহাতে দেই লক্ষণ নাই, যাহ। থাকিলে ঈপ্ববকে দশন করিতে পারি নী, সে 

গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাপ্ত ব্রাহ্মণন্মের রাগো শাপ্ধ বলিখ। আখ্যাত হইতে পাবে 

ন।। ৯* * * যেপুত্তকের নধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সথম্পঃরূপে দেখিতে পাই, যাহ! 

ক্রমশঃই পিতার মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করে, তাভাই আমাদের ধন্মশাস্তর।' 

সাধুসন্বপ্ধেও এই একই কথ।। “ভাহাকেই ব্রাঙ্গের! সাধু বলেন, ঈক্ষরপ্রেবিত 

«১৭৯২ শকের ২৭শে চৈত্র ভারতবষায় ব্রঙ্গমন্দিরে প্রদত্ত, ১৭৯৩ শকের ১ল! বৈশাথের 

ধর্দুতন্বে প্রকাশিত আচাষে)র উপদেশ প্ষ্টব্য। | 
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দাড়াইযা তাহাকে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন । যিনি আপনাকে গোপন 

কবিয়। ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি হদযকে হরণ করেন না, তিনিই - 

সাধু। যাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন ন।, তাহার প্রেমম্থ আবরণ করেন, এবং 

ধশ্মেব নামে লোকের চিত্ত অপহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু 

বলিষ। পবিচিত হইতে পাবে, কিন্ধ ব্রাঙ্গধন্মে তাহাদেব আদব নাই । এখানে 

একমেবাদ্বিতীযম্ পবমেশ্ববেব পুজা হয। এখানে সেই এক পবমেশ্বর ভিন্ন 

আব কেহই ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিতে পারে না ।” সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন 

হউন, এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তাহারা কি আমাদিগেব হইতে স্বতন্্ব থাকিবেন, 

তাভাব। কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়। যাইবেন ন।/ ইহাব উত্তরে কেশবচন্দ্র 

বলিলেন, “সাধুদিগেব বাহিক স্বতন্ত্র অন্তিত্বেব সঙ্গে আমাদেব কোন সম্পর্ক 

নাই, সাধুদিগকে আমাদের অন্বস্থ কবিয়া লইতে হইবে ।” “ঈশ্বরের পবিত্র 

নামে ব্রাহ্মেব শরীব যেমন পবিপূর্ণ থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুব্যক্তির 

বক্গমাণম তাহার রক্তমা*সে প্রবেশ করিয়। তাহাকে নবজীবন দান করিবে |” 

“চাতাদের বিনয় বিশ্বাস, তাহাদেব সাধুত। পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাহাদের 

বকমাংসল আমাদেব, রক্রমাংসরূপে পরিণত হইবে |” শান্সম্বদ্ধেও এই 
এপ কথা, "পুস্তক সকলেব মধ্য ঈশ্ববের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে, 

হাহা প্রত্যেক ব্রাঙ্গ অবনতমস্তকে ম্বীকাব কবিবেন 1” “যে জীবনে 

ঈগবেব প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাই, ঘে পুস্তকে ঈশ্ববেব কথা শ্রবণ কবি, 

হাত! মামাব কবিযা লইব; পরেব সত্যে, পবেব সাধু দৃষ্টান্তে আমাব কি 

হইবে? এ সমস্ত ঘখন আমার নিজন্ব ভইবে, তখনই আমাব জীবন ।” 

ঈশ্বরদর্শন 

সাধু মহাজন ও শান্ম এ দুইয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্র বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন 

কবিলেন, কিন্ত জীবনে কি এমন সময় উপস্থিত হয় না, যে সময়ে ইহার! আমা- 

দিগকে কিছুমাত্র সাহাধা কবিতে পারেন না? হা, হয়। কেশবচন্দ্র এজন্যই 

নলিষাছেন, “মন্থস্ত যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, শান্ত্রকারেরা শান্ত তাহার 

উত্তব দিয়! গিয়াছেন, উপদেষ্টার সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, এবং 
পাধুবা জগতের হিতের জন্য, আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর 
গ্রদান করিয়াছেন । কিন্ত আমার অন্ধকারপূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
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করিল, তাহার উত্তর কে প্রদান করিল? আমি অন্যের মুখবিনিঃল্থত যে সকল 

কথা, তাহার অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি।” এই পঙ্কটাবস্থায় কি কবিতে 

হইবে, কেশবচন্দ্র আপনার জ্বীনের পরীক্ষিত কথার এই রূপে তাহা বণিষা 

গিঘ়াছেন । “ধন্যবাদ তোমাকে, হে ব্রাঙ্গভ্রাত।, হে সচ্চরিত্র ভদ্র, হে ঈশ্বরপবাণণ 

সাধু, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যত দূৰ করিতে পারে, তাহ! তুমি করিলে । এখন 

ক্ষণকালের জন্য তোমার স্সেহ হইতে গোপনে গমন করি । আপিলাম ভ্রাতা বন্ধ- 

দ্রিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়1; নিজের হদয়কুটারের দ্বার ক্রদ্ধ কবিলাম, 

অহঙ্কত মস্তককে বহু আয়ামে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুৰপ ভযানক তুফানকে 

একটি বাক্যবাণে শান্ত করিলাম । একটি নাম করিলাম, অনংমত মন পপ্তিত 

হইল । চতুদ্দিকে আর কেহই নাই | সেই পিঞ্জন স্থানে, দেই বূপবহিত বাক্য, 
তীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন, হৃদয় অবাক হইয| তাহার দেই নামবহিত 

উজ্জল প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি, ইহ! কি? এই যে জ্যোতি, ইহ। 

কি স্য্যের জ্যোতি, ন| অন্য কোন বস্তর জোতি? এই যে প্রশান্ত গান্তীষা, 

ইহা কাহার? পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির স্রোত, ইহা কোথা হইতে আপিল? 

এই রূপরহিত জীবন্ত সত্তা, এই মৃদ্তি কাহাব? হৃদযেব মধো এই যে স্ব 

উলিত হইতেছে, এই সখ কোথা হইতে? * ধাভাব স্নেহ দেখিতে পাই না, 

ইানিই কি সেই স্সেহময় ঈশ্বব? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ্, ইহা কি স্বপ্ন? ইহ! 

কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পূর্বে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে 

এই পরিবর্তন কোথ! হইতে আসিল? কারণ অন্যসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। 

চক্ষু যাহ দেখিয়াছে, অনিমেষনয়নে তাহ! দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, ততক্ষণ 

দ্রেখুক। কর্ণ যাহা শুনিয়াছে, তাত অবিশ্রান্ত শুন্তক, কর্ণ যত ক্ষণ আছে, তত 

ক্ষণ শুক । কাবণ অনুসন্ধানে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।'রুতজ্ঞ হও যে, 

অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এবং এখনও বধির হও নাই । সম্মুখে ধাহীকে দেখি- 

তেছ, ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাহাকে সম্ভোগ কর। 'বল, 

হে করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্ধবর বল, শ্রবণ করি। হে রূপরহিত, 

নামরহিত, আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে রূপা করিয়া 

একবার বাহা দেখাইলে, পুনর্বার তাহা। প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি 

একবার যাহা বলিলে, পুনর্ববার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল বহিয়াছি। পিতা 

$ 
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যাহ! দেখাইলে, কৃপ। করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, এমন 

শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবাদ্ধবের নিকটও পাই নাই। 

কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রক।শ দেখিলাম ।, এইবরূপে ধাহার 

প্রকাশে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন? 
অন্তরের গভীরতম গ্িজ্ঞালার কি কিছু মীমাংসা হইল? স্থির হও, ইহা! অতি 
সহ, অতি শামাগ্ত কথা । পরমেখরেব কচ্ণার পর কক্চণা, স্নেহের পর স্নেহ, 

এবং আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পর্যন্ত 

গতজীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়। আইস, জিজ্ানার মীমাংসা হইবে, সন্দেহভঞ্জন, 

হইবে। দেই যে করুণা, সেই যে স্বেহ, গতঙীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, যে 

করুণার প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে. চন্দ্রন্থধানক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত 

আকাশ ঘে করুণার সাক্ষাদান করিতেছে, লেই স্নেহ, দেই করুণা ধাহার, 

তাহাব আশ্রয় লাভ কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে । সকলের 

আশ্রধদাতা, সেই পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবেন, তোমার 

অন্থরেব গভীরতম অভাব মোচন করিবেন । তাহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, 

নিশ্ঘই উত্তব পাইবে । সাবধান, সেই জিজ্ঞাপাতে কেহ যেন নিরস্ত না 

হযেন। পেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মন্ুষ্ের উপর নির্ভর করিও না, এবং 

মে জিজ্ঞাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন 
এপং শিঙ্গের উপর নির্ভর করিলেও কেহ পেই প্রগ্নের উত্তর পাইবেন না। 

প্রকতবপে হীদয়েব দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপাষ স্বয়ং পরমেশ্বর |” 

উপদেশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৩ শক ) (১৭৯৩ শকেব ১লা জোষ্ঠের ধর্মতত্বে 
প্রকাশিত ) 

ঈশ্বরের আদেশ 

ঈশ্বরের আদেখনম্বদ্ধে কেশবচন্দ্র এ সময়ে কিরূপ স্থদূঢ মত প্রকাশ করেন, 
ৃ্ান্স্ববূপ তাহার উপদেশের (১) কিয়দংশ আমরা উদ্ধত করিতেছি !-_-“ধিনি 
বক্ষের অন্গগত দাঁপ, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কাধ্যালয়ে, তাহার আদেশ ভিন্ন 
কিছুই অনুষ্ঠান করিতে-পারেন না। সকল সময় এবং সমুদায় কার্যে ব্রহ্মই 

(১) ১৭৯৩ শকের' ১৮ই বৈশাখ ব্রহ্মধ্দিরে প্রদত্ত, ১৬ই প্রোষ্ঠের ধর্দতন্বে প্রকাশিত 
্বা্ধন্দ্ের লন্ত' অগ্নি” উপদেশটা জষ্টব্য 

৯১০ 
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তাহার একমাত্র প্রভু । যে কোন কাধ্য করিব, ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া করিব, 

তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । যদি সহস্র লোক তাহাকে বিরক্ত করে, তথাপি 

ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটি ক্ষত্রকার্ধোও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, 
কিন্ত যখন ঈশ্বর স্বং কোন কার্ধা করিতে বলিবেন, তখন বজদেহীর ন্যাথ 

ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থ! সন্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা! সম্পন্ন করিবেন ! ঈশ্বরের 

আজ্ঞা! ব্যতীত অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুর অন্রোধও পালন করিব না। যদি 

পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাকৃশক্তিহীন দেবতার উপাসক হৃইতাম, 

তাহা হইলে সেই দেবতা! নির্জীব, কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিয়া তখন 

গুরু অন্বেষণ করিধ! কর্তব্য অকর্তব্যের উপদেশ লইতাম; কিন্কু যখন জানি, 

ঈশ্বর মত নহেন, এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং তাহার অগ্নি আমাদের 

হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পবের আদেশ শুনিয়া তীহাব 

অপমান করিব। ঈশ্ববের প্রত্যাদেশক্্রোত যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, যদি 

পূর্বকালের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তহিত 

হইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে 

নিশ্চঘই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত । কিন্ত 

প্রত্যাদেশের পবিসমাপ্চধি হয় নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস 

করিতেছেন, এখনও আমাদের নিকট তাহার অনেক কথা বলিবার আছে, 

অনন্তকাল বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাহার আদেশ প্রচার করিবাৰ 

জন্য অবিশ্রাপ্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমর। কর্ণপাত করিলেই তাহা 

শ্রবণ করিতে পারি। যখন তিনি কথা বলিবার জন্য আমাদের এত নিকটে 

আপিয়াছেন, তখন তাহার আজ্ঞ! ভিন্ন কিছুই করিতে পারিব ন|।” 

ইত্লগ্ড হইতে আসিয়া যে কাষ্যসোত প্রবন্তিত হইল, তাহার সঙ্গে এই 

আদেশবাদের কি প্রকার ঘনিষ্ট যোগ, উদ্ধৃত কথাগুলি পাঠ করিলেই নকলের 

হৃদয়ঙ্গম হইবে । “উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাহার কার্যযও 

পুরাতন হয় না; উপাননাতে ব্রাহ্গ যেমন প্রতিদিন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, 

তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তিনি 

তাহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিকট নৃতন ভাবে 

দিন দিন তাহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের 
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নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিন রাত্রি যদি তাহার 

আদেশ সাধন করি, তথাপি কাধ্যস্োত পুরাতন হইবে না। যদি তাহার 

আজ্ঞা লইয়া সংসারকাধ্যে প্রবৃত্ত হই, তবে সংসার নৃতন হইবে, সমস্ত জগং 

প্রিয় হইবে | যেখানে তিনি বর্তমান, সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের 

আশস্ক। কোথায়? যে সংসারের তিনি প্রত, যাহাতে তাহার আদেশ সম্পন্ন 

হণ, যে সংসার তাহার পূজায় নিযুক্ত, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে? 
যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই, সেখানে ব্রাঙ্গধম্ম নাই । যদি আমাদের মধ 
এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে আমরা কিরূপে ত্রান্মনামের যোগা হইতে পারি? 
বাঙ্গগণ, এস, আমরা সাবধান হই । যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন 

অবিশ্বাস হইতে দূরে থাবিবে, তেমনি আলস্য নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ 
কবিতে হইবে । যখন দেখিবে, কাধাক্োত শুষ্ক হইতেছে, তখন যদ্দি হৃৎকম্প 
ন। হয, নিশ্চয় জানিওও ব্রাঙ্গধন্ম তোমাদের হৃদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের 
ভবানক বিপদ নিকটবস্তী। যখন দেখিবে, ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সাধন করিবার 
হচ্ছ। হয় ন।, তাহার সম্তানদিগের দুর্দশা দেখিয়া দুঃখ হয় না, তাহার আদেশ 
শুনিবাব জন্য অন্টরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পথ্যন্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে 
থে এখনও আত্ু। সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয নাই ।” (উপদেশ, ১৮ই বৈশাখ, 
১২৯৩ শক) 

শক্কত।নিরসন 

শুঙ্গত।-নিরলন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নেব শেষ মীমাংন। কেশবচন্দ্র সঙ্গতে 

। «ই জোষ্ট, ১৭৯৩ শক ) এই প্রকার করেন, (১) *শুষ্কতা-নিবারণের গঁষধ এক 
মাত ঈশ্বর, কেন না! তিনি রসস্বূপ। আমাদের সাধন কি? কেবল তাহার 
নিকটে রমা। নদীতীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়। জল প্রাপ্ত হয় এবং 
গেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরপ রাখিয়া বদ্ধিত কবে। জীবনের সেইরূপ একটি 
ইল দেশ আছে, অক্ষয় শান্তিম্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা 
নিত্যকাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। সকলে জীবনে এই সার 
সত্যটি পরীক্ষা করুন। লোকে কাজ কর্শে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের 

_শিকটে যায় এবং শাস্তি লাভ করে) জীবনে শান্তি হারা হইয়া আমরা 
(১) ১৭৯৪ শকের ১৬ই জ্যষ্ঠের ধর্মতত্বে এই সঙ্গতের বিবরণ ভ্রষ্টবয। 



৮৭৬ আচাধ্য কেশবচন্ু 

শাস্তিলাভার্থ ঈশ্বরের নিকট যাই কি না এবং তাহ] লাভ করি কি না? দিনের 

মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাহার কাছে বপিবার চেষ্টা ও অভ্যান 

করা আবশ্তক। ক্রমে তাহার সহিত ঘত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন কবিতে 

পারিব, ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেষরস, শান্থিরস ও আশন্দ- 

রসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে |” 
পাপ প্রলোভনের য় 

এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে ঘে সকল উপদেশ হয়, উপাসকমণ্ডলীর সভায় (১) 

যে সকল আলোটন। ইয়, সে সমুদায় কেবল গভীব আধ্যাত্মিক তত্ব নহে, যাহাতে 

প্রতি জনের জীবন পরিবস্তিত হইতে পাবে, তাহাব উপায় সকল উহ|তে 

বিশনরূপে বিবৃত হয়। আমর! উদাহরণস্বরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ 

করিতে পারি, (১) কাম, (২) ক্রোধ) (৩) লোভ । পবিত্র প্রেমদ্বারা কান, 

ক্ষমার দ্বারা ক্রোধ এবং ত্রক্গলোভ দ্বারা লোভকে পরাজয করিতে ভইবে, 

উপদেশত্রযের এই মূল বিষ । উপাপকমণ্ডলীর সভার আলোচ্য বিষযেব মধা 

হইতে দুটি স্থল উদ্ধত কবিয। দেওয়। যাইতেছে , ইহাতে সে সমষে সকলের 

মনের গতি কোন্ দিকে ছিল, সকলে বুঝিতে পাবিবেন । পাপ প্রলোভন মনে 

এক কালেই আপিবে ন।, এরূপ সম্ভব কিনা? এই প্রশ্েব উত্তব(২) এই 

প্রকারে প্রদত্ত হইথাছে ,-- 

“ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাব লোকের মনে পাপের আকধণশঞ্জির ন্যানাধিক্য দেখা 

যায, ইহাতে অধিক উন্নতিব অবস্থা উপনীত হইলে, প্রলোভন অসম্ভব হইবে, 

বোধ হয়। সাধারণেব পক্ষে প্রলোভন হইতে পারিবে না--এইরূপ আদর্শ 

রাখা নিতান্ত আবশ্যক | ধিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা ঘত অসাধ্য মনে 

করেন, প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়। তাহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং 

পাপের প্রতিমুন্তি তাহার নিকট স্বন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের 

কাছে আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়। উচিত নয়। * ** 

ক্রগণ জানেন, ঈশ্বরের কপাতে অদস্তব সম্ভব হয়, অতএব তাহার সেই 

(১) সঙ্গত ও উপাসক্মগ্ডলীর সা উভয়ের কাধ্য একই প্রকার লক্ষা হওয়াতে, পৌং 

মার হইতে সঙ্গতসভা। ডপ।সকমণ্ডলীর সভার অন্তভূত হইয়! যায়। 
(২) ১৭৯৩ শকের ১৬ই আবাঢ়ের ধন্মতত্তে ভ্রষ্টব্য। 

ডি 



বিদেশে ব্রাঙ্গধম্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ ৮৭৭ 

পাতে দু বিশ্বাস রাখিয়া পাঁপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে 

বশ্মসাধন বৃথ| | “তার কৃপায় একটি পাঁপও ক্ষয় হইয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি”, 

দীবনে চিরকাল এ কথাটি ধবিয়া থাকিতে ন। পাবিলে পরিজ্রাণ নাই । 

রম্মসন্বন্ধে একটা গুপ্ত কথা অনেকে অন্গরধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সুক্ষ 

এব উপব বিশ্বাস রাখিতে পাবিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয। বাহ্ান্ুষ্ঠান- 

কপ মোটা বাধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্ত বিশ্বাসের স্ুক্ষ্বন্ধন চিরকাল জীবনের 

নঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দুঢ করিয়া রাখে । * * * সকল ধাম্মের মূল , 
প্রত্যোকেব পন্মজীবনেৰ মুলও সুক্ম ও অদৃশ্ঠ। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গু 
নাই, অনেক শব্দাডন্বব বা কাধ্যাড়ম্বব নাই । এক জনেব মনে কেবল রা 

ভাব উত্তেজিত হয, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদাষ পৃথিবীকে অগ্রিম্য 

নবিধা তুলে, চৈতন্য ও খ্রীষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গবাজা প্রথমে অল্প কথার মধ্যে 

হিল এবং তাহার গুরুত্ব অধিক ছিল। ক্রমে পুথি বাড়িঝ। গেল, তাহার 

ওনেব৪ লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনাব আপনাব ছ্ীবনে এক সময় বিদ্যুতের 
গঘ সত্যেব আলোক দেখিতে পান । অনেকে তাহ] অবহেলা ও অগ্রাহ্া করেন, 

বিগ্ধ তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের মূল স্থত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক 

গ্রেণ কবেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিযা রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল 

*ই৭| বিশ্বাধীব নিকটে চিবজীবনের পথ প্রদর্শন করে এবং তাভাবই বলে 

মখুদাধ পাপ ক্ষ হইয়া যায়|” 

প্রণয়সাধনে বালকের সরলতা ও বয়ন ব্যক্তির অভিজ্ঞত ও বিবেচনার সমস্বয় 

প্রণথলাধনে বালকের সরলত। ও বয়প্জ বাক্তির ভিজ্ঞতা ও বিবেচন। 

কিকপে সমন্বয় হইতে পারে? লোকের স্বভাব ও আচার বিচার কবিয়া বন্ধুত্ত 

কণিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়, এই আলোচ্যবিষয়টি অতি 

হদীর্দ ভাবে আলোচিত হয়; আমরা উহার প্রথমাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত 

বরিঝ| দিতেছি । (১) “সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া 
প্রেম সাধন করিতে হইবে । আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে 
ভালবাসি, উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি? অন্যের দোষ খাকিলেও 

(১ ) ১৭৯৩ শকের ১৯ই শ্রাবণের ধর্দুতত্বে সঙ্গতেয এই ই আলোচনাটা রষ্টব্য। 



গিনি .. আচাধ্য কেঁশবচগ্ত্ 

তাহার প্রতি,আত্মব২ ব্যবহার কেন না কর! যাইবে?- প্রত্যেক মন্ত্রের দো 
গণ ছুই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া! দিয়! গুণটির, পক্ষপাতী 
হই, অন্যের বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বালক যেমন দাপ 'দাসসীকে প্রথথে 

না জানিয়া শুনিয়। ভালবাসে, কিন্তু পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলে? 

তাহার ভালবাসা যায় না; ধশ্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতপারে ভালবাসেন, পৰে 

বন্ধুর কোন দৌষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। * ** 

মাকে ভালবাপিলে তাহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল্ প্রভৃতি আদরের সামগী 

হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটি মধাবর্তী কারণ আবশ্যক | ঈশ্বর আমাদের 

প্রীতির মণ্যবিন্দু হইলে, তীহার সম্পককীয় সমুদায় সামগ্রী আমাদের প্রীতির 

আম্পদ হইবে । * * * ভালবাল! ছুই প্রকার, সদগুণের ও মতের । ত্রাঙ্গদের 

মধ্যে শেষেক্তিটাই প্রায় দেখ। যায়, কিন্ক ঘদি প্ররৃত ভালবাসা লাভ কবিতে 

ইচ্ছা হয়, তবে এই ছুইটি মিলাইতে হইবে । এক ঈশ্বরের, এক মন্দিবের 

উপানক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে 

পরিমাণে সাধুগ্তণ লক্ষিত হর, তাহাতে মেই পরিমাণে ভালবাস! যাও 

স্বাভাবিক, নতুবা গ্রীতি শ্রমগঙ্কুল। ত্রাঙ্গের। ধশ্মদম্পরকে পরম্পরে সহোদর । 

সহোদরের ভাব যে কিরূপ, তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর 

এই অভিপ্রাে এক একটি সাংসারিক ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, 

তাহারা আমাদিগের পরম্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্দ1 দিয় জগংকে এক 

পরিবারে বদ্ধ করিবে । আমর। উপাসনাকালে কলে এক পিতার চরণে 

প্রণত হই, তাহারই হস্ত হহতে মস্তক পাতিয়। আশীর্বাদ লই এবং সকলে নেই 

এক পিতার চরণসেবায় জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহ। অপেক্ষা স্মিলনের 

প্রবল উপায় আর কি হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের 

বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তাহা বলিয়। অন্য ধশ্মাবলস্বিগণের 

মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্যোতসসা পতিত হয়, তাহা ভালবাসিব না, এরূপ নহে। 

্রাঙ্মদের সদ্গুণ গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয়, অন্টের 

হইলে বাহির হইতে লওয়া হয়, এই প্রভেদ।” একধন্মাবলম্বী এবং অন্ত ধর্মা- 
বলম্বী এ দুইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, এই কথাগুলি কেমন 

সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। 



বিদেশে ব্রঙ্ষধম্নের আদর ও নবভাবোন্মেষ ৮৭৪৯ 

প্রেষগাজাস্থাপন 

এবার যে ভাদ্রোৎসব হয়, তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখতে পাওয়া 

যা, প্রেমরাজ্জাস্থাপনের জন্য, নিব্বিবাদ ঈশ্বরের পরিবার-স্থাপনের জন্য কেশব- 

চন্দের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়াছিল । উপদেশটি (১) অতি সুদীর্ঘ, আমর! 

ইহাব অন্তিম কয়েকটী কথ। উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি, ইহাতেই নকলে তাহার 

প্রাণেব ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিবেন । “কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, 

কোথায় মার্দালোর, কত দেশ হইতে পিতা তাহার সন্তানদিগকে এক ঘরে 

আনিষা দিলেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাঙ্মগণ, আর এই প্রকার 
প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া 
বল, আব তোমাকে ছাড়িতে পারি না। মতে অনৈক্যই হউক, আর সাংসারিক 

কণ্ঠই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতভাব 
পবিত্যাগ কর? প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ, 
ইহাব নধ্যে পিতার মুখশ্রী দেখিতেছি, এই বলিয়া খন ভাই ভগ্রী্দিগকে গৃহে 
আনিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দ্রেখিয়া জগৎ লঙ্জিত হইবে এবং শক্ররা 
পবাঞ্গিত হইবে। ব্রাঙ্ষগণ, তোমরা এই কথা লইয়া গিযা সাধন কর, “পিতা 
যেখন স্থন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমন সুন্দর |, প্রাণস্বরূপ পিত। আমাদিগকে 

গ্রাণেব সহিত ভালবসেন। সেইরূপ আমরা যি পরস্পরকে ভালবাসিতে 

পাবিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দ্দিন পর, বার মাসের পর, পরস্পরের মধ্যে 

গতীবতর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম , তবে জানিতাম, যথার্থই পিতার 
প্রেমপবিবার গঠিত হইয়াছে । ভ্রাতগণ, লোভী হইয়।, রাগী হইয়া আর ভাই 

এগিনীদিগকে ছাড়িয়া! দিও না। ব্রাঙ্গধর্শেব সার-__প্রেম সাধন কর। পিতা 

থেন দেখিতে পান, ধাহারা তোমাদের নিকট আছেন, তাহারা আর তোমা- 
দিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না । এই উৎসবে যেন প্রেমরাজ্যের স্ত্রপাত 

হখ। বদি এই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে রুতসঙ্কল্ল হও, ভারতবর্ষ বাঁচিবে, 
হগ২ পরিত্রাণ পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দমমনে পিতার (প্রমরাজ্য দেখিতে 
দেখিতে চিরকালের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে ।” 

শশীপীসপি শপ ৯২ সপািশ পিপি পিপি পিস ১৯৮ পিসি পপ পাশাপাশি শী শা াশ্পাশীী শক 

(১) ১৭৯৩ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ধতত্বে উপদেশটা দ্রষ্টব্য। 



৮৮০ আচাধ্য কেশবচন্তর 

“তিনি আছেন* এবং “তিনি কথ। কন” 

উপরি উদ্দিত উপদেশাদির অংশে যে নবভাবের প্রবর্তন আমরা দেখিতে 
পাই, কেশবচন্দ্র ইংলগু হইতে আপিবার পরেই সঙ্গতে (১) (১২ কান্ঠিক 
১৭৯২ শক) (২৮শে অক্টোবর, ১৮৭৭ খুঃ) যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে 

উচ্ছার মূল প্রকাশ পায়। আমরা এ দিনের সঙ্গতৈর কথাগুলির সারাংণ 
দিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি £-বিশ্বাস স্থায়ী, ভাব অস্থায়ী। বিশ্বাসমূলক 
কাধ্য প্রকৃত ও পবিজ্র, ভাবসম্ভৃত কম্ম চঞ্চল ও পরিবর্তপহ | বিশ্বাস 
ভাবের উপরে নির্ভর করে ন।, যুক্তির অনুবন্তী নয়। অনেক সময় উহ 
যুক্তির খিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। “বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন ও বিশ্বাসকর্ণে শ্রবণ 

করিলেই ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারা যায়; নতুবা কেবল যুক্তি ও কল্পন! 
করিতে হয়। বিশ্বাসে হৃদয় জাগ্রং ও প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। 

সচেতন অনুরাগী হৃদ্য প্রবলবেগে সমস্ত উত্সাহ ও বলের সহিত ঈশ্বরের 

কাধ ধাবিত হয়। যাহাতে কষ্ট বোধ হয়, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ 

বলিতে অনেকে যে ইহা ভ্রম। হৃদয় প্রকৃতিস্থ না হইলে কখন আদেশ- 

পালনে আনন্দ হয় না। কর্তব্য ও ইচ্ছা এ ছুইয়ের সম্মিলন আবশ্ঠাক। 

অনুষ্ঠিত কাষ্যকে অনার বা অপবিত্র মনে করিয়া, ক্রমান্বয়ে সেই কাধ্য করিলে 

মন কলুষিত হয়। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়৷ চলিলে” অতি নিকুষ্ট কণ্মও উপাসনা 

হ্যায় পবিত্র বেশ ধারণ করে, এবং কর্তবা বলিয়া আমরা যে কশ্ম অবলঙ্গন 

করি, তাহা পবিত্র হইয়া যায়।” বিশ্বাসান্রসারে নিষ্ঠাপূর্বক কাধ্য করিলে 

ঈশ্বরের আদেশ সহজে শুনা যায়। ইহার বিপরীত বাবহারে ঈশ্বরের আদেশ 

অস্পষ্ট হইয়া পডে। মনের মধ্যে যখন ঝড় তুফান চলিতেছে, তখন ঈশ্বরের 

আদেশ প্রকাশ পায় না। মনের ঠিক অবস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়। 

“আদেশ পাইবার জন্ত প্রার্থী হইয়া বরং এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা, করিয়া থাকা 

ভাল, তথাপি হঠাৎ আপনার মনের কল্পনাকে তাহার আদেশ বলিয়া লওয়া 
ভাল-নয়।” অনেকে প্রতীক্ষা করিতে ন৷ পারিয়া আপনার ইচ্ছা বা অপরের 

কথাকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন । “আদেশ নিংসংশয়, ম্পষ্ট'এবং 

বারংবার পরীক্ষাসই; তাহাতে “দি হয় কি “বোধহয়, এরূপ ভাব নাই।” 
- শীপশাশদপপাঁী পিপিপি 

(১) ১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্মতত্বে এই সঙ্গতের বিবরণ দ্রষ্টব্য। 
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"“অবিশ্বাপীর নিকটে কর্তব্যজ্ঞান ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসীব 
গিকটে এ দুইই এক ।””“জগতের সংক্রামক রোগ এই যে, “কর্তব্য বুঝিয়৷ কাজ 
কবিতে হইবে» ব্রাঙ্গেরাও ইহার হাত ছাড়াইতে পাবেন ন|। কিন্তু বাস্তবিক 
কর্তবাপবাধণ বা সেবক ভক্ত একই | তাহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার 
কর্ঠবা কিছুই নাই। ইংলগ্ডেরও এই অভাব। তথাকাব লোক কর্তব্য 
বলিধা কাজ করিতেছে; কিন্ধু তাহাদের ভক্তি নাই |” পধশ্ম যত সহজ ও 
নংক্সিপ হয়, ততই উহ! পরিত্রাণের উপায়।” বিলাতে ধর্মের পক্ষ ও মত 
নেক, কিন্তু তাহাতে ধশ্ম নাই। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, 
বাহিবের উপাধ যত কেন হউক ন|, মূল কথ! একটী, কি দুইটী। “বিলাতে 
এত প্রকার অবস্থার মধ্যে এক মাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িঘ। থাকা এই 
পবিষ্কৃত কথাটী অবলম্বন কবিয়াছিলাম, তাহাতেই নিবাপদ ও নির্ভর স্থান 
প্রাপু হইঘাছি।” বিশ্বাস সর্বদা স্থদৃঢ থাকা চাই। হাজাব ভ্রাস্ত মত 
হলে পৌত্তলিকের৷ তাহ! ছাড়ে না, ত্রাঙ্গের। সত্য পাইয়া কল্পনা বলিষ। 
উডাইয। দেন। এততংসঙ্বন্ধে শাসন হওয়! চাই । আদেশের প্রতি সন্দেহ 
আবোপ করিয়া, কেহ যেন বিনয়ী বলিয়! প্রশংগিত হইতে নাচান । যে বিষয়ের 
এই দকের কোন দ্িকই জানি না, সে বিষয়ে এক দিকে যাইতে আদেশ 
পালে, তাহাকে কল্পনা বল! যাইত পাবে ন।। নিজেব ইচ্ছা বা কল্পন। 
ভাত বিষয়ে সম্ভবপর | প্রথমে ঈশ্বব এক ডাকে উত্তব দেন, ক্রমে আদেশ 
“খন কবিলে *তাহার কথা বদ্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় লোকে স্বপ্প দেখে 
এব* যেটা অন্যেব কথা, সেটা তাহার কথা মনে কবে। “অগ্তকার সংক্ষেপ সার 
বথা এই, একটি “তিনি আছেন', দ্বিতীয় "তিনি কথা কন” ইহা বিশ্বাস 
করিতে হইবে । উপাসনার সময় স্থিরচিত্তে তাহার আদেশ বুঝিবার জন্য 
বিশেষ প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহা তাহার আদেশ বলিয়। ভাল করিয়। 
ছ্গাণিযা লইব, মন তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্যেও পারিবে 
না। এক্ষণে এইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্ঠক |” 

পর 
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বিবাহবিধি লইয়! আন্দোলন 
বিপাহবিধি সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলের নিকট কলিকাতা নমালের আবেদন 

্রাঙ্মগণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অসিদ্ধতা বিদুরিত 
করিবার জন্য যত্র কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বে প্রবন্তিত হয়। ইংলণ্ 

হইতে তাহার প্রত্যাবর্তনের পর, ব্রাঙ্গবিবাহবিধি শীঘ্র শীঘ্ব বিধিবদ্ধ হয, 

এজন্য বিশেষ যত্ব হয়, এবং এ যত্বের অচিরে ফলগ্রসব হইবে, ইত্যবসরে 

কলিকাতা ব্রাহ্মমাজ উহার প্রতিরোধী হইয়া দড়ান। কলিকাতা! সমাজ 

একখানি অর্থশূন্স আবেদন গবর্ণর জেনারেলের নিকটে উপস্থিত করেন। এই 

আবেদনে দেখিতে পাওষ। যায়, ইহার। একপদ সংস্কারকাধ্যে অগ্রসর হইবেন, 

এ সম্বন্ধে সম্পূণ বিমুখ । ইহারা আবেদনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন৷ 

তাহার সংক্ষেপ এই 20১) ব্যবস্থা সমুদায় ব্রাঙ্গন্বন্ধে নিবদ্ধ হইবে, অথচ 

অধিকসংখ্যক ব্রাঙ্গ ব্যবস্থ। চান না; (২ ) ব্রান্ষগণ হিন্দুসমাজ-বহিভূ্তি নহেন। 

বাবস্থা হইলে তাহাদিগকে হিন্দুপমাজ-বহিভূত হইতে হইবে, এবং এইরূপে 

বহিভূতি হইলে তাহাদের অধোগত্তি অবশ্বস্তাবী; (৩) কেশবচন্ু 

মেন সমুদায় ব্রাঙ্গনমাজের প্রতিনিধি নহেন, ব্রাঙ্ধঘমাজে বিজাতীর 

মতাদি প্রচলিত করিবার জন্য যত্ববশতঃ ব্রাহ্মলমাজ হইতে তাহার বিচ্ছে। 

ঘটিয়াছে, এবং তিনি ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গলমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ করিয়াছেন, 

(৪) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহার্দিগের বিবাহ" 

প্রণালী স্বতন্ত্র অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, এরূপ 
স্থলে ব্রাঙ্মঘমাজ পৌত্তলিকতামাত্র পরিত্যাগ করিয়া থে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়া 

ছেন, তাহা বিধিপিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার গ্রয়োজন কি? (৫) নৃতন 

ব্যবস্থানুসারে ব্রাঙ্গগণ শ্রীষ্তান বা মুসলমানগণের কন্া বিবাহ করিতে পারিবেন, 

ইহাতে উত্তরাধিকারিত্সপ্বদ্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইবে; (৬) নৃত্তন 

ব্যবস্থাতে ধন্মানুষ্ঠানসন্বদ্ধে কোন বান্ধাবাদ্ধি নিয়ম না থাকাতে, উহ্না ব্রাঙ্গগণের 
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হযবাথ| উৎপাদন করিয়াছে; (৭) একাধিকবিবাহ ব| বহুবিবাহ নিবারণ জন্য 

এাবস্থাব নিশ্প্রয়োজন, কেন ন। হিন্দুসমাজের এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে, 

বাঁগণেব দৃষ্টান্তে উহা আপনি নিবারিত হইবে । বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 

লে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহার পত্তী চিররোগ বা বদ্ধযত্বাদি 

দোষযু্* হইলে, অপর নারীর পাণি গ্রহণ প্রাঙ্গগণ করিতে পারিবেন না, (৮) 

»বীগনেব বিবাহের উপযুক্ত বয়স চতুদ্ঘশ বর্ষ নহে, দ্বাদশ বর্ষ । 

বিবাহবিধি প্রতিরোধে কলিকাতা সম!জের আবেদনের প্রতিবাদ 

এইট আবেদনসন্বন্ধে কেশবচঙ্ মিরারে যে প্রতিবাদ করেন, তাহ। অতি 

শীব্র। এবপ তীত্র হইবাব প্রথম কারণ এই যে, পত্রীগণকে পশুবৎ হেয় 

জানে বোগাদিনিমিও অসমর্থা হইলে পরিত্যাগ কব! শ্রেয়ক্কর বলিযা এই 

হ!বেদন যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে । দ্বিতায় কাবণ__চিকিসকগণের ব্যবস্থার 

পিবেপে দ্বাদশ বধ বিবাহের কাল নির্ণঘ। তৃতীয় কারণ--উপবীতত্যাগ, 

অমবণ বিবাহাদি মত্ত ব্রাহ্গদমাজকে হিন্দুসমাছেব অন্তর্গত প্রতিপন্ন কবিতে 

দত্ত টতুর্থ কাবণ--ব্যবস্থ। হইলে ব্রাহ্মদমাজের অবোগতি হইবে, এই শিথ্যা 

আপত্তি, কেন না যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে কপটতা)ভীরুতা ও অসরলত। 

বাঙ্ষপমাজ হইতে অপনীত হইবে। কলিকাতাব্রাঙ্গমমাজ আপনাদের 

পবিপুষ্ট দল দেখাইবার জন্য, অসভা পথ আশ্রধ কবিথা, বিষ্যালযেব পৌন্তপিক 

»এগণের পধ্যন্ত নাগ স্বাক্গর গ্রহণ করেন, এ সপদ্ধে এ সময়ে শিরারে 

»নেকপ্ণি বিশ্বস্ত লোকের পত্র বাহির হয়। কলিকাতা ব্রা্থমমাজ বলেন, 

আপিকম-খাক ত্রাঙ্গ ব্যবস্থা চান না) ইহাব প্রতিবাদ কাধ্যতঃ হয় কেন 

ন। চভতাল্িশটি ব্রাঙ্গণমাজ ব্যবস্থ। হইবার জন্য আবেদরশপঞ্র প্রেরণ 

ববেন। : ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়। কেবল ভারতবধে খান্দোলশ উপস্থিত 

১ব) তাহ নহে, বিলাতে “টাইমস্” পত্রিক। ব্রাঙ্মবিবাহবিধির আবশ্ঠকতা- 

ধনে প্রবন্ধ লিখেন । 

বািকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে ডাক্তারগণের অভিমত 

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি, ইহা নির্ধারণ করিবার 

দ্য কেশবচন্দ্র ইতঃপূর্বেব কলিকাতা! এবং অন্যান্য স্থানস্থীগ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের 

“ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখেন। এ পত্রের উত্তরে, মেডিকেল 



৮৮৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার টামিজ খা এই মত্ত 
প্রকাশ করেন যে, এই উষ্:প্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ষের মধ্য 

বয়োলক্ষণ প্রকাশ পায়; অথচ এই সময়ের মধ্যে বিবাহ দিলে পত্বীসমুচিত 

কর্তবাগ্তলিপালনে বিবাহিত। নারী অনমর্থা হন, এবং অকালে বাদ্ধক্য উপস্থিত 

হয়। অতএব কোন বালিকাকে, অন্ততঃ ষোড়শবর্ীয়া যত দিন না হইতেছেন, 

তত দিন বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয়। আর ঘদি এতদপেক্ষা অধিক 

বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা! নারী এবং তাহার সন্থান 

সম্ততির বিশেষ কল্যাণ হইবে । ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ এম, ডি, ষোড়শর্্ধ 

বিবাহযোগা সময় নির্নয় করেন। তাহার মতে ষোড়শবর্ষের পরও ছুই তিন 

বৎসর প্রতীক্ষা করিলে বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা । ষোড়শবর্ষের পূর্বে 
নারীগণের দৈঠিক ও মানসিক গঠনের পূর্ণতা লাভ হয় না; সে সময়ে সে 
সকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণাবস্থ থাকে, যে অস্থিভাগের পূর্ণতা মাতৃত্বপদ্ধে 

নিতান্ত প্রয়োজন । ডাক্তার নবীনরুষণ বন্থু অষ্টাদশ বর্ষ নারীগণের বিবাহের 

যোগ্যকাল মনে করেন, কিন্ধ যখন এদেশে বহুদিন পধ্যস্ত বিপরীত ব্যবহার 

চলিয়া আসিয়াছে, তখন ত্াহাব মতে অন্যুন পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহকাল এ সময়ের 

জন্য নির্ণয় করা সমুচিত। বিংশতি বর্ষের পূর্বের শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয 

না, এজন্য ডাক্তার আত্মারাম পাতুরং বিংশতি বর্ষ ও ততৎসম্লিকট বয়সকে 

বিবাহের যোগ্যকাল বলেন । বোহ্ধে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিষ্তাব 

উপদেষ্টা ডাক্তার এ, ভি, হোয়াইট সাহেব বলেন, পঞ্চদশ বা ফোড়শবর্ষের 

পূর্বে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, বিন। বিপদে মাতৃত্বকর্তবাপালনোপযোগ 

হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগ্যকাল তাহার মতে, অষ্টাদশ । ভাক্তার 

মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদিগের দেশীয় স্শ্রুত হইতে ষোড়শবর্ষ বিবাহযোগ্যকাণ 

নির্ণয় করিয়া, এ সময়কেই বিবাহের যোগ্যকাল নির্ণয় করেন & | বর্তৃমান 
শা শিপীপশিট শাশীস্পসপীসীশি। শশা এ ক্স শশা শশা ০ শিশির টি ০ পাস্পিপপিিশিপিিীি 

* প্রযুক্ত ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার মনুর মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 

যেন প্রতীত হয়, তিনি মনে করিয়াছেন, মনু দ্বাদণবর্ষ নারীগণের বিধাহকাল নির্ণর় করিঃ। 

সেই সময়েই পতি ও পত্বীর স্তাক্স উভয়ের একভ্র বাস অনুমোদন করিয়াছেন । “যে ব্যক্ষি'নিতা 

সত্ব হর, তাঁহার ধর্প অবসাদগ্রন্ত হয়” মনু উ সঙ্গে এ কথার যোজন! করাতে, ইছাই প্রণীত 

হষ্টতেছে যে, নারীর দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলেও, ফোড়শবর্ষ পরাস্ত পতি পরীর স্তায় একঃ 
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ভীরতের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ডাক্তার চারলস্ সম্প্রতি 

চত্ুর্ঘশবর্ধ বিবাহযোগ্যকাল ব্যবস্থা দেন । 

বিবাহবিধি সন্বন্গে পত্রিকাসকলের ও সভা সমুহের মতামত 

বিবাহবিধি লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপকমভা পিমলায় 

অবস্থানকালে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবে, এরপ প্রস্তাব ছিল; এই আন্দোলনে 

তাহা স্থগিত হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রত্থি কূল যুক্তিগুলি 
শাল করিয়া বিবেচনাপূর্বক বিধিসম্বদ্ধে কর্তবা নির্দারণ হইবে, ব্যবস্থাপক 

ট্রিফেন সাহেব এইরূপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানস্থ যতগুলি 

সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়| লিখেন, এবং কেহ কেহ বিবাহবিধি 

বিধিবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে বুথ কালক্ষেপ দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। 

ইংলিসম্যান, ইত্ডিয়ান ডেলিনিউস, লক্ষৌ টাইম্স্, মান্্াজ ট্টাপ্তার্ড, ষ্টার অব 
ইত্ডিয়া, উইটনেস্, ডেলি একজ্যামিনার, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সমুদ্রায় প্রধান 

প্রধান পত্রিকা বিবাহবিধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। বিলাতের আলেম্গ 

ইপ্ডিধান মেলে এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া 

প্রথমতঃ বিবাহবিধির মপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কলিকাতাসমাজের পক্ষাবলম্বন 

কবেন। পলমলগেজেটে যে একটি প্যারা বাহির হয়, উহা বিপক্ষপক্ষাবলম্বী 

নির্ধাবণ কর। যাইতে পারে । বিদেশস্থ অনেক সভ1 বিবাহবিধির সমর্থন 

কবেন।  ফয়েজাবাদ ইনষ্টিটিউট, উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে গোল আছে 

মনে কবিয়া, তদ্বিষয়ে বাবস্থাপক সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। 

দক্ষিণ ভারত ব্রা্গসমাজবিধি শীদ্র বিধিবদ্ধ হইবার জন্ত আবেদন করা স্থির 

কবেন। 

আদিস্মাজের পক্ষ হইয়া, ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া আদিসমাজের সপক্ষ ব্যক্তিগণ 

ইতে তাহাদ্দিগের মত লিখা ইয়া লইয়া, পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ সকলের 

বাস হইতে | বি থাকিতে হইবে । যেস্ুশ্রুতের তিনি প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নুশ্রুত 

দাদশবধষে বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াও, যোড়শবষ' পর্্যস্ত প্রতীক্ষা করার ব্যবস্থা! করিয়াছেন। 

ছাদশবর্ের পর কন্তা। তিন বৎসর গ্রতীক্ষ। করিবে, তখন যদি পিত| বা অন্য অগ্ভিভাবক বিবাহ 

ন। দেন, তাহা হইলে স্বয়ং মনোমত পাত্র গ্রহণ করিবে, মনু এব্যবস্থা! দান কয়াতে স্পষ্ট বুঝ! 

যাইতেছে, মনু যোঁড়শবর্ধকে মাতৃত্বের যোগাকাল বিশ্বাস করিতেন। 



৮৮৩ আচয্য কেশবচন্জর 

উত্তর উক্তি প্রত্যুন্তিক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয়। আমরা সেই উদ্ি 
প্রতুযুন্তি অন্বাদ করিয়া দিতেছি । 

১। অত্যন্ত গৌড। হিন্দুগণও ব্রাঙ্গদিগকে হিন্দুসমাজভূত্তভাবে ব্যবহ্ঠাৰ 

করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন। 

উত্তর । ইহা অসতা। ব্রাঙ্গদ্মাজ স্থাপন হওযা অবধি হিন্দুগণ উীর 

বিরোধী | মৃত রাজ।| রাধাকান্ত ব্রাঙ্গ৮৬।র (তৎকালে উহার নাম এইরূপ ছিল। 

প্রতিবোধ করিবার জন্য ধশ্মসভ] স্থাপন করিয়াছিলেন । 

হ। ব্রাঙ্গগণ বিবাহানঈষ্ঠানে হিন্দুশান্জে যে প্রণালী আছে, তাহাবই 

অচগসপরণ করেন , বেবল মে গকলেব [ভিতরে পৌন্লিকতা আছে বা কুপধাৰ 

আছে, সেইপ্তলি বাদ দ্রেন! 

উত্তর | ত্রাক্মদিগে শাঞ্জে বিশ্বাস নাই, এবং ভাভার। বিবাহানুষ্টানে শব 

অন্টসরণ করেন না। তাহার নুতন বিবাহ্প্রণালী প্রস্তুত করিয়।ছেন, কত 

পরিমাণে প্রাচীন প্রথাণীর উপবে উহ স্থাপিত । কেবল চর € 

কুসংস্কার ত্যাগ করা হইবাছে, ইহা সত্য নহে, জাতিভেদঙঙ্গ, বুবিবাহপরিহার 

বিধবাবিবাহদান, অধিক বয়সে বিবাহ দেওযার প্রতিবোধেব প্রতি উপেক্ষা, এ 

সকলই উহ্থার সঙ্গে আছে। 

৩। বিধিনিদিষ্ট বিবাহপ্রণালী অন্ুপবণ দ্বারা ত্রাঙ্মবিবাহের হিন্দুাব এই 

বিবাহবিধিকন্তুক বিনষ্ট হইবে। 

উত্তর । ইহা হইতে পারে ন।, কেন না ধন্মসম্পকীয় অন্টান বিবাহবিধি 

যথাধথ রাখিয়! দিয়াছে । ব্রাঙ্গেরা যে প্রকার বিবাহ দিয় আমিতেছেন, গেই 

প্রকাবই বিবাহ দিবেন । এই বিধি কেবল উহ্াব সঙ্গে বিধিনিদিষ্ট সামািক 

প্রণালী সংযুক্ত করিতেছে। 

৪। হিন্দুসমাজ আদিব্রাঙ্গলমাজের বিবাহপ্রণালীকে হিন্দুভাব ও ব্যবহারের 

বিবোধী মনে করেন না। 

উত্তর । হিন্দুগণ বিরোধী মনে করেন এবং ধাহারাই এ প্রণালীতে বিবাহ 

করেন, তাহাদিগকে জ্রাতিচ্যুত করিয়া থাকেন। হিন্দু পণ্ডিতগণের মত জিজ্ঞাগা 

করিলেই সকলে বুঝিতে: পারিবেন, যাহা বলা হইতেছে, তাহা সত্য । 
০ পপ শিপ পপ শা সপ 

₹ ১লা জানুয়ারী (১৮৭১  খুঃ ) হইতে মিরার পদ্ধিক। দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইযাছে। 
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৫। বিবাহবিধিতে থে প্রণালীঃনিবদ্ধ হইয়াছে, উহার অন্গবর্তৃন করিলে 

বা্গগণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন । 

উত্তর । বিবাহবিধিতে কোন ধর্মসম্পকীণ প্রণালী নাই, স্থুতরাং উহাতে 

সমাজবিচাতি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেজিষ্টারী প্রণালী অন্ুবর্তন 

কবিলে হিন্দু জাতিবিচ্যুত হইতে পারেন না। ' 

এখানে জিজ্ঞাম্ত এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, 

কিন্ত ফলে জাতিরক্ষার জন্য এই বিবাহবিধির বিরোধী হইয়াছেন, ইহাই কি 

গুট কথা নয়? 

এই সকল লেখার পর, ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়৷ মধাবস্তীর পথ আশ্রয় করেন। 

ইনি বলিতে আরম্ভ করেন, খন উভয় পক্ষই ব্রাক্গ, তখন “ত্রাঙ্মবিবাহবিধি” 

এপ নাম পরিবর্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন) কেন না এক পক্ষ যখন বিধি চান 

না, তখন 'ক্রাঙ্মবিবাহবিধি” এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাহারাও 

উহ্হাব অন্তভ্তি হইতেছেন। এসম্বন্বে মিবার বলেন, বিবাহবিধি কোন 

পঞ্ষেব বিবাহপ্রণালীসম্বন্বে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনিদিষ্ট সামাজিক- 

প্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত করিতেছেন। ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পত্ী 

সবে পুনর্িবাহ্ নিষেধ, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিগ্জারী করা, এই সকল 

££ সামাজিক প্রণালীর উদ্দেশ্য । এ সম্বন্ধে কাহারই ব। আপত্তির সম্ভাবন। ? 

ঘপিই ন| নাম লইয়। গোল হয়, যে কোন নাম হউক, তাহাতে কোন আপত্তি 

নাই, বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইলেই হইল । যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ 

বিষধে বাবস্থাপক মেস্তর ষ্টিফেনকে কোন সাহাযা কব! হইতেছে না, ফেণ্ড অৰ 

ঠা এরূপ বলাতে, তদুত্তবে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাবৎ বিধি- 

মশোধনবিষয়ে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ সাহায্য করিয়া আপিতেছেন। মেম্তর ট্টিফেন 

এ সন্বন্ধে সাহাযা চাহিলে তাহারা এখনও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। 

রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিবদ্ধ কিনা, তৎসন্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতামত 

্রাহ্গবিবাহ হিন্দুশাশ্মমতে বিধিবদ্ধ, আদিব্রাঙ্মসমাজ এরূপ মিথ্যা যুক্তিতে 

সকলের মনে মহাত্রাস্তি উৎপাদন করাতে, কেশবচন্ত্র এ সম্বন্ধে স্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত- 

গণের মতসংগ্রহে উদ্যাক্ত হন এবং এতছুদ্দেশে পণ্ডিতগণের মত জানিবার 

ভগ নিয়লিখিত পন্দিকা প্রেবিত হয £-" 



৮৮৮ আচ! কেশবচন্দ্র 

“বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্র, 

» হরিদাস শিরোমণি, 

» পুরুষোত্তম ন্তায়রত্ব, 

» শিবনাথ বিদ্ভাবাচম্পতি 

প্রভৃতি মহাশযগণ পরমঅদ্ধাম্পদেযু। 

“বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন, 

“কয়েক বংসর হইতে এ দেশের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা উদ্বা্প্রনাণী 
প্রবপ্তিত হইয়াছে এবং এ প্রণালীর অন্ুলারে কয়েকটা বিবাহ সম্পন্ন হই 

গিয়াছে। এই নৃতনবিধ বিবাহ হিন্দুসমাজের মতে দিদ্ধ ও বৈদ কি না, এ 
কথা লইয়। তর্ক উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ কেই 
তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে বাথ মীমাং। 

করিবার উপযুক্ত, এবং আপনাদের শাস্ত্রাহ্ুমোদিত বিধান অবশ্যই সব্বসাধাবণের 

নিকট স্বীকৃত ও সমাদূত হইবে । অতএব আমর। বিনীতভাবে প্রান 
করিতেছি, আপনার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির * যখোচিত উত্তর লিখিয়া আমা- 

দিগকে বাধিত করিবেন। 

১। ব্রাহ্মবিবাহ ছুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয। সেই উভঘ পদ্ধতির অন্ন 

ষ্টানাদিব বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম | এ ছুইয়ের কোন পদ্ধতি অন্চসাধে থে 

বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না? 

২। নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশগ্ডিকা, সপ্তপদী, এগুলি ব। ইহ|র মধ্যে কোন একটি 
ন। থাকিলে, হিন্দু ব্যবস্থানসারে বিবাহ পিদ্ধ হয় কি না? 

৩। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার 
কোন্ অংশ পরিহার করিলে বিবাহ অসিদ্ধ নয়? 

৪। কলিষুগে ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দৃধশ্মানুসারে দি 

ও বৈধ কিনা? 

ভারতবধীয় ব্রাঙ্মদমাজ, কলিকাতা; 

২৬শে শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক। 

( ১০ই আগষ্ট, ১৮৭১ খুঃ ) 

নিতান্ত বশংবদ 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের সভ্যগণ ! 
পলাশী শশী শশা শীক্শিশিশিপীস্পাস্পাশা শিকল পিট 

৮ এই সকল প্রশ্ন ও গণ্ডিতগণের উত্তর ১ ১৭৯৩ ৩শকের ১ল। আর্বিসের ধর্মতবে জ্রষ্টব্য। 
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এই পত্রের উত্তরে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর শ্রযুক্ত ব্রজনাথ শন্মা, শ্রীনাথ শশ্মা, 

কধকান্ত শন্মা, হরিনাথ শশ্মা, পুরুষোত্তম শশ্ম।, মাধবচন্দ্র শম্মা, শিবনাথশম্ম।, 

গগুসুদন পনম্মা, রঘুমণি শম্মা, হরিমোহন শম্মা, ভূবনমোহন শশ্মা সকলে এক- 

বাক উভয় বিবাহপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ অসিদ্ধ পিগ্ধান্ত করেন। 

তাত|দিগেব সকলেরই এই মৃত যে, ইচ্ছাপূর্বক কোন একটি বৈধ অঙ্গ পরিত্যাগ 

বিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না এবং কলিষুগে অসবর্ণবিবাহ অবৈধ*্*। ইহারা 

এ বিষয়ে বাবস্থাপত্রে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত 

ভবতচন্্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং 

মহেশচন শ্যায়রত্র এ প্রকার মত প্রকাশ করেন। এখানেই পণ্ডিতগণের 

মতগ্রহণ শেধ হয় নাই, কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মতণ এ বিষয়ে লওয়। হয়। ইহাতে 

এমু্ধ বাপুদেবশাশ্মী, শ্রীযু্ত রাজারাম শাস্ত্ী, শ্রীযুক্ত বেচারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি 

প্রপদ উনচলিশজন পণ্ডিত ব্রাঙ্মদিগের বিবাহ অবৈদিক, বিবাহের প্রধান 

এগ্দেব অনন্ুগানে অনিদ্ধ, প্রতিলোমে কন্যাবিবাহ চারিযুগে নিষিদ্ধ, কলিযুগে 

অগলোমে ২ কন্ঠাবিবাহইও অসিদ্ধ, এপ বাবস্থ| দেন। 

কলিকাতা সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত আননাচন্ত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্তিত- 

গণেব মতপংগ্রহের জন্য স্বয়ং (কাশী) গমন করেন । তিনি ব্রাঙ্মবিবাহ্তেব কোন 

উল্লেখ ন। করি এই প্রকাব প্রশ্ন ৭ প্ডিতগণকে দেন 2 

১। যদি যথাবিপি কন্যাসন্প্রদান, যথাবিধি পাণিগ্রহণ, যথাবিধি সপ্তপদী- 

গদশিথা|| সম্পন্ন হয় এবং অগ্নিসংস্কার ন। হয়, তাহ। হইলে বিবাহ সিদ্ধ 

হকি ন!? 
খ 

“এতৎপন্ধঙানুদারেণ কতো বিবাহঃ শ্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্রপরিত্যাগান্ন সিদ্ধতীতি বিছুষাং 
পরামণত। কলাবসবর্ণাবিবাহো ন সিদ্ধতীতি বিদ্ুধাং পরমশ$”। গ্রীযুক্ত ব্রনাথ বিস্তায়ত- 
গদঃ এই বাবস্থাপত্রের অনুরূপ সমুদায ব্যবস্থাপত্র, তবে ইহাতে বচন প্রমাণাদি নাই, অন্যান্ঠ 
বৰগ্ছাপত্র প্রমাণসংবলিত নিবদ্ধ । 

১৭৯৩ শকের ১লা কার্তিকের ধর্মতত্বে ডরষ্টবা। 
+ প্রতিলোম বিবাহ নীচঙ্জাতীয় পান্রের সহিত উচ্চিজাতীয় কন্ঠার পরিণয়। 
১ অন্ুলোম বিবাহ উচ্চঞ্জাতীয় পাত্রের সহিত নীচঙ্জাতীয় কল্তার পরিণয়। 

: সপ্তপদীগমনের পুর্বে 'কোন দোষ প্রকাশ পাইলে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে, 

৪ 

ছ 
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২। ঈদৃশ কন্যা অন্যত্র দান করিতে পারা যায় কি না? 
৩। এরূপ কন্তা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না? 

৪। এ পত্তীর গর্ভজাত পুত্র তাদুশ পিতাব স্থাববাদি সম্পত্তিতে উত্তবাধি- 

কারী হয় কি না? 

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি কয়েক জন 
পণ্ডিত ঈদূশ বিবাহ পিদ্ধ বলিয়া বাবস্থ। দেন। বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের এই প্রকার 
ব্রাহ্মন।ম গোপন কবিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধশ্মতত্ব (;লা কান্তিক, ১৭৯৩ শক) এই- 

রূপ লেখেন, “কি আশ্যধা। ব্রাঙ্গবিবাহ নামও গোপন কতা হইয়াছে । প্রশ্নের 

ভাব দেখিলে বোধ হয,যেন কোন কারণবশতঃ হোম যজ্ঞাদি কর! হয় নাই, আৰ 

সমন্তই হিন্দুধম্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে । আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে 

আহ্বান করিতেছি যে, যাহারা বেদ বেদান্ত কোন হিন্দুশাস্থ্ অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাম 

করে না, যাহাবা জাতি মানে না, অভক্ষা ভক্ষণ করিতে যাহাদের কিছুই বাধ। 

নাই, হিন্দুধম্মান্ূমোদিত ন্বর্গ, নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রায়শ্চিত্ত, কিছুই মানে না. 

কাহার সাধা তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়! সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে? 

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নটা এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, যেন ছুই এক জন এই প্রকারে বিবাহ 
করিয়াছে । কিন্তু যাহারা ছুই এক জন নয়, একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায ও 

যাহার! ইচ্ছাপূর্বক নান্দী-শ্রাদ্ধাদি কুসংস্কার ও অধশ্ম বলিষা পরিত্যাগ 

করিতেছে, তাহাদের বিবাহপ্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে ?” 

কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মতবিষয়ে ধর্মতত্বে ও মিরারের প্রেরিত পদ্থে 

যাহ। লাখত হয়. উহা মিথা। বলিয়া শ্রীযুক্ত আনুন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ মহাশং 

সোমপ্রকাশে পত্র লেখেন। এ পত্রিকার প্রতিবাদস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্র 
ধর্মতত্বে ( ১লা কাণ্তিক, ১৭৯৩ শক ) প্রকাশিত হয় £-_ 

“মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমীপেষূ। 
“সবিনয় নিবেদন, 

“অদ্য পোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রখানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং 
বাথিত হইলাম । আপনি কলিকাতা ব্রাঙ্মনমাজের উপাচাধ্য হইয়া ক্রোধান্ধতা- 

সগ্তপদীগমনান্তে আর বিবাঠ ভঙ্গ হ্য় না, মনুর এই ব্যবস্থা অন্ুদরণ করির! বিবাহসিফিঃ 

জন্য কলিকাতা সমাক্গ পরদময়ে সপ্তপদদীগঞ্ষন গ্রণালীভূক্ত করেন; পূর্বে সপ্তগদীগমন ছিল না। 
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বশতঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহ। আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহ 
হউক, অদ্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে অবাক্ 

কবিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে এরূপ ভাব হইতে রক্ষা করুন । 
আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, অনু গ্রহপূর্বক উহার উত্তর দিয়া 

বাধিত করিবেন £- 

১। বারাণলীর চান্দ্রমাস-গণনায় ২রা ভান্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস- 

গণনার ১১ই আশ্ষিন (১৭৯৩ এক), ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ খুঃ) দিবসে 

বাবাণসী নগরে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্তিতদ্দিগের যে একটা সভা হইয়াছিল, 

তাহ। আপনি অন্বীকার করেন কি না এবং মে সভায় আপনি উপস্থিত 

ছিলেন কি না? 

২। বারাণসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্ী, রাজারাম শাম্মী, মৃত 

বাজা দেবনারায়ণ সিংহের সভাপগ্ডিত বস্তীরাম দ্বিবেদী, কাশীর রাজার সভা- 

পগুত তারাচরণ বর্তমান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না? 

কাশীতে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ট পণ্ডিত আছেন কি না? এ সকল পণ্ডিত 

পুশগ্িকাদিশৃন্য ব্রাঙ্গবিবাহকে এবং অসবর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়। 
পাবস্থাপত্রে স্বাক্মর করিয়াছেন কি না? 

৩। উক্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না কবিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না? 
১। বাপুদেব শাস্তী, রাজারাম শাস্মী আপনার গুরুতুলা কি না? তীহা- 

দিগকে গুরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
ইহ। আপনি কিরূপে বুঝিলেন *? 

৫| উক্ত সভাতে ব্রাক্মবিবাহ বৈধ বলিযা কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর ' 
কব্যাছেন? 

*। উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদিগের মধোধুসকলেই শিশু, ইহা কি আপনি অন্তরের 
গতিত বিশ্বাস করেন? 

* খারাণসী হইতে “দর্শক” নাম স্বাক্ষরিত ইত্ডিয়ান মিরায়ে যে এক পঞ্জিক! বাহির হয়, 
শাহাতে লেখা ছিল, 776 1)0171)61)011)082,/ 11020 1)15 [915061900 1১1)0155 515 016 
নয, হি [১ (0 [000 11)611 5181)810185.৮+-.এই অংশের ষে গ্রতিবাদ বেদাস্তবাগীশ করেন, তাহ! 
পক্ষা করিয়া এই পল লিগ্িত। 
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৭। উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ মিথ্যাবাদী এবং তাহারা কেবলই অসত্য প্রচাৰ 

করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন? 

৮| “টকশব” এই শব্দের অর্থ কি? এই শবের দ্বারা কাহাদিগকে 

গণ্য করিতেছেন? এ শব্দটি কি স্বণ।, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত বাবার 
করেন নাই? 

ন। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্বসাক্ষী জানিষা, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া, এই 

দশটি প্রশ্নের প্রকৃত সতা সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন। আপনি 

ইহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে, জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি 

উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদিগকে যেরূপ দোষাবোপ করিয়াছিলেন, আপনি স্বযং সেট 

দোষে দোষী কি না? 

১০। ১৬ই আশ্বিনের (১৭৯৩ শক) (১ল। অক্টোবব, ১৮৭১ খৃঃ) ধশ্মতা 

মিথ্যা লেখ! হইয়াছে, * তাহাব প্রমাণ কি? 

আপনাকে সাধারণ সমক্ষে সম্মানপূর্বক আহ্বান করিতেছি; যদি কিছু 

মাত্র সতোব প্রতি, পন্মেধ প্রতি, ঈশ্ববের প্রতি আপনার আস্থা থাকে, ভাব 

উত্ত দশটি প্রশ্নেব গ্রক্কত উত্তর ত্বরাধ প্রদান করুন । 

যদি আপনি মোহবশতঃ প্ররূত উত্তর প্রদান ন। করেন, তবে বারাণসীবা? 

সমস্ত ভদ্রলোকেব নিকট আপনি অপাদস্থ হইবেন এবং সমস্ত হিন্দুসমাছে? 

অনাদুত হইবেন, সন্দেহ নাই । 

শবিজয়রু্ণ গোস্বামী 

শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ঠ 

শ্রীকান্তিচন্্র মিত্র 

* ১৬ই আশ্বিনের ধর্দুতত্বের সংবাদস্তস্তে লিখিত হয় $-_ ব্াক্গগণ শুনিয়! চমতৎকৃত হইবেন 

আদিসমাজ ব্রাঙ্গবিবাহের ব্যবস্থা আনয়ন করিবার ভম্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশঃঃ 

বেণারসে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার সন্্ান্ত ব্যবসায়ী বাবু হরিশ্চন্দ্রের বাটাতে এক প্রকাং 

সভা হয় । সভাস্থলে ভরতপুরের রাজা, ব।বু লোকনাথ মৈত্র, গোকুলঠাদ ও প্রায় পঞ্চাশ ৪7 

স্থবিজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত চিলেন। তাহারা সকলেই প্রচলিত ব্রাঙ্গবিবাহ হিন্দু বাবস্থামুমা? 

অবৈধ ও অনিদ্ধ মত দিয়ান্েন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। , পাঠবগ 

এখন বিলক্ষণ অবগত হইলেন, ব্রাহ্মবিবাহের বিবাদ বিসংবাদের কারণ মীমাংসিত হইল।” 



বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন ৮৯৩ 

ধশ্মতত্বের লিখিত কথা মিথ্যা, বেদাস্তবাগীশ মহাঁশয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য 

প্রকাশ্া পত্রিকায় যে পত্র লেখেন, এক জন দর্শক “মিরারে” পণ্ডিতগণের 

সভাবিষয়ে যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতিবাদ হয়। “দর্শকের” 

পত্রের প্রতি দোষারোপ হওয়াতে, বশ্বের “ইন্ুপ্রকাশ” পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চন্দ 
স্ববং একখানি প্রতিবাদপত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিযা ধর্দমতত্ব 

( ১৬ই কাহিক, ১৭৯৩ শক ) বলিতেছেন £_ 

“কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের মত লইয়। নান] প্রকাব আন্দোলন হইতেছিল ও 

তঙ্জন্তা বাবু হৃবিশ্চন্দ্রের উপর প্রতিপক্ষগণ অনেক দোষারোপ করিয়াছিলেন, 

এ শিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাহা প্রতিবাদ কবিবাঁব জন্য বঙ্ছের ইন্দুপ্রকাশ সংবাদ- 

পর্িিকাঁষ এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ| নিয়ে অন্রবাদিত হইল £ 

“ইন্দূপ্রকাশ-সম্পাদক মহাঁশয় সমীপেষু । 

“ইত্ডিযান মিরাবের বেণাবসস্থ পত্রপ্রেবক 'দর্শকের' বিরুদ্ধে আরোপিত 

দো/ষর প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক বেদান্তবাগীশের মুত 

গুরুদিগকে মনস্থ কবিয়া লেখেন নাই । দ্বিতীয়তঃ পণ্তিতেরা যখন একমত 

হইঘা ত্রাঙ্গবিবাহের অবৈধতা ও অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর 

পবিতে লাগিলেন, বেদাস্তবাগীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্থান করিয়াছেন । তৃতীয়তঃ 

থাহাবা কাশীব প্রধান পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যে একজনও ব্রাঙ্মবিবাহ অবৈধ ও 
শসিদ্ধ ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই । যে ছুই জন পণ্তিত বেদাস্তবাগীশের সঙ্গে 
মাপিয়াছিলেন, তাহারাই কেবল ব্রাঙ্গবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি 
শকণকে আহ্বান করিতেছি, কে আমার এই কথা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ 
কবিতে পারে? এ সভা আমার বাটাতে হইযাছিল, কোন ব্রাঙ্ষের দ্বারা ইহা 
হঘনাই। উহা সম্পূর্ণ হিন্দুদিগের সভা; নামধাবী ত্রাঙ্গদিগের অসাধু চেষ্টা 
শিবাবণ করিবার জন্যই ইহা আহত হইয়াছিল । আপনার 

হরিশ্ন্দ্র 1” 
“পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবেন, বাবস্থাপত্রের স্বাক্ষরের মধ্যে একটা 

খান্ট্ধা প্রতারণ। হইয়া গিয়াছে । এ ব্যবস্থাপত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্তিত 
বাঙ্গবিবাহ অবধ ও অসিদ্ধ বলিয়া স্বাক্ষর করেন। পরে দুইজন বাঙ্গালী 
পঙ্ডিত ঈদৃশবিবাহঃ পৃর্ণো ন ভবতি" এই মতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়। 
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তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত, বাঙ্গালায় কি লেখা 
হইল, তাহা অবগত না হইয়া, তাহার নিয়ে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখানে 
রেদাস্তবাগীশ ও কলিকাতা সমাজের সভ্যগণ চাতুধ্য প্রকাশ করিয্বাছেন যে 
যখন এ কয়েকজন পণ্ডিত, ঈদ্দশ বিবাহ সম্পূর্ণ নহে, এই মতের নিযে স্বাক্ষ 
করিয়াছেন, তখন অবশ্থই তাহাদের এ মত, ইহ! সাধারণকেও বিজ্ঞাপিই 

করিয়াছেন , এমন কি, তাহা আবার তত্ববোধিনী পত্রিকাষ প্রকাশিত কব: 
হইয়াছে। এই লকল বিষযের পুনর্ববার মীমাংস৷ করিবার জন্য কাশীর বাজ. 
ভবনে ধর্শসভার পক্ষ হইতে যে এক সভা হইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিববং 
ধশ্মতত্বের ক্রোড়পত্রে (১৬ই কাণ্তিক, ১৭৯৩ শক) প্রকাশিত হইল; উত্থানে 

প্রকৃত সত্য বিবৃত হইয়াছে ।” 

এ সম্থদ্ধে পুনর্বার যে মীমাংস। হয়, তাহার ভাষাস্তরিত পত্রিকাখানি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“শ্রমান্ বাবু গোকুলচন্দ্র মহোদয়েষু। 
“পরমাশীঃপুরঃসর নিবেদনমিদম্। 

'ত্রা্মবিবাহ অর্থাৎ কুশগ্তিকাদিবিধিহীন বিবাহের জন্য আপনার পরমপুজ 
বাবু হরিশ্চন্দ্রের গৃহে যে সভ। হইয়াছিল, এ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে থে, 
্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্ধপ্রকারে বেদবহিভূঁত ও অবৈধ । কিন্ত শ্রুত হওয়া গেদ 

যে, যে সকল পণ্ডিত ব্রাঙ্মবিবাহের অবৈধতাবিষয়ে সম্মতিদান করিয়াছিলেন, 
ভাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়া 

ছেন। একথা নিশ্চয় মিথ্যা; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেব। 

বলিতেছেন যে, এ প্রকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক 
পত্র, যাহা বাবু হরিশ্চন্দ্রকে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে 
এরূপ ব্যবস্থাতে তিনিও সম্মতি দেন নাই । বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, 'থে 
সময়ে আমার নিকটে ব্যবস্থা আঙিয়াছিল, আমি তখন রাজার নিকটে ছিলাম, 

আমি এ বাবস্থাপত্র দেখি নাই। জান! গেল যে, এ ব্যবস্থা শৃত্রবিবাহবিষয়ক' 
উহাতে আমি শিশ্বা্ধারা সম্মতি দিয়াছিলাম। এই কথা দ্বারা আপনি সমুদয় 

বৃত্তান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন । যে ব্যক্তি এইরূপ ছুই পক্ষে সম্মতি প্রদান 
করিতে পারে, তাহার সম্মতি কি প্রকার, তাহাও আপনি বিবেচন! করিবেন। 



বিবাহবিধি লইয়া! আন্দোলন ৮৯৫ 

এক্ষণে আমরা এই পত্রদ্ধীরা সকলকে বিদ্িত করিতেছি যে, যাহারা বেদকে 

অন্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ন। করে, তাহারা নৃতন ত্রাঙ্গই হউক, আর পুরাতন ব্রাহ্মই 
হউক, বের্দধশ্মাবলম্বীদিগের দৃষ্টিতে উভয়েই পতিত। 

ভট্টোপনামক সখারাম শন্মা । 

ভট্টোপনামকানন্তরাম শশ্ম। | 

বাপুদেব শান্ধী। 

রাজারাম শাস্বী। 

বাল শাস্ত্রী।” 

ঈযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র প্রথম সভায় যে সকল বিতর্ক হইয়াছিল, তদ্বিবরণ 

সহ এক সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করেন। বাবু হরিশ্তন্দ্র খন ত্রাঙ্মবিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন 

উত্থাপন করেন, তখন বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 

উহ। শাস্বসম্মত প্রতিপন্ন করেন। ব্রান্ষেরা যখন হিন্দুশাত্্ বিশ্বাস করেন না, 

তন্ম পক দেবাদিপূজাও পৌত্তলিকতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন 

তাহারা কি প্রকারে হিন্দুবিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে 

কোন অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বা কি প্রকারে বিবাহ দিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ 

বিতর্ক উপস্থিত হইলে ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন বলেন, “কোন বৃক্ষের দুই তিন 

শাথ কর্তন করিলে উহার বুক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না।” ইহার উত্তরে 

বাপশাস্্বী ও তাহার অধ্যাপক রাজারাম শাম্মী বলেন, “ইহ! সেরূপ নহে। 

যেমন এক পশুরি হইতে ছুই এক সের প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা 
কথন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিবাহে সপ্তপদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ 

করিলে সে বিবাহকে বিবাহ বল। যাইতে পারে না।” ব্যবস্থাপত্র মধ্যে যে 

দুইজন বর্গদেশীয় পণ্ডিত চাতুর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বাবু গোকুলচন্জর 
লিগিখাছেন, “এইরূপ অনেক প্রকার তর্ক বিতর্কের পৰ শেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল 

যে, ব্াহ্মবিবাহ কদাপি শাস্ত্রসম্মত নহে । এই সময়ে বেদাস্তবাগীশ প্রস্থান 

পবিলেন এবং বাবস্থাপত্রে স্বাক্ষর হইতে আরম্ভ হইল। বেদাস্তবাগীশের সঙ্গে 
যে ছুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত আঙিয়াছিলেন, তাহার! ব্যবস্থাপত্রে এই লিখিলেন 

৭ ঈিদৃগ্বিবাহঃ পুর্ণো ন ভবতি ॥ তাহাদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত 

১ইদাছিল, স্থতরাং তাহার মর্খদ কেহ বুঝিতে পারেন নাই ।” 



৮৯৬ আচাধ্য কেশবচন্র 

কাশী ধশ্মসভা হইতে যে পত্র বাহির হয়, তাহার ভাষাম্তর এই £-_ 

“কাশী ধম্মলভা, 

আশ্বিন কষ্ণচতুদ্দশী, টেড়ি নিম্তল।, 

শ্রীকাশীরাজরাজভবন | 

“অদ্য ধশ্মপভাতে শ্রীকাশীরাজেব মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ নিবেদন করিলেন থে 

কোন কোন পণ্ডিত ত্রাঙ্গবিবাহের উতর পক্ষেব ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করিথা, 

ছেন, একথা শুনিয়। শীকাশীরাজ মহাবাজ অত্যন্ত ক্ষপ্ন হইয়াছেন। নিশ্চয় একপ 

ব্যবহার নিতান্ত অন্টচিত। হাতে পণ্ডিত বন্তীরাম বলিলেন যে, “এরূপ কথন 

হয় নাই, আমার ত এই প্রকাব রীতি, যাহা বলিষাছি, তাহা বলিয়াছি। 

আপনি জানেন যে, আমি বঙ্গভাষা জানি না। আমার নিকট বাবস্থাপত্র আপিলে, 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, একি? লোকেরা বলিল যে, ইহা! শুদ্রবিবাহবিষয়ক 

ব্যবস্থ।, তখন আমি শিক্ষাকে সম্মতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলাম । নিশ্চং 

এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের এক 

খানি স্থচনাপত্র প্রকাশ করিব ।, পণ্ডিত কালীগ্রসাদও এই বলিলেন যে, এই 

কারণেই আমি এ অনথ ব্যবশ্থাতে সম্মতি প্রদান করি নাই, যদিও আমাৰ 

নিকট বারংবার সম্মতি প্রাথন। করা হইয়াছিল । ত২পরে শ্রঠাকুরদাস ও 

শ্রীরাধামোহন বলিলেন, 'আমাদেব ব্যবস্থ। কেবল তাহাদিগেবই জন্য, যাহাব 

বেদকে অভ্রাস্ত ও প্রমাণন্বরূপ স্বীকার করে।, পরে শ্রীতারাচরণ তররত্ব এ বিষে 

এক বক্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে, “ধাহার। এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন, 

তাহারা নিঃসন্দেহ অন্ুচিত কাধ্য কবিয়াছেন | পরিশেষে ধাধ্য হইল ঘে. 

“পণ্ডিত বস্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় যে, তিনি এই 

প্রকার ব্যবস্থাতে কদাপি সম্মতি দেন নাই।” মুন্সি ঠাকুরপ্রনাদ মহারাজনমীপে 

নিবেদন করিলেন যে, 'এবপ সম্মতি অবশ্যই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এরূপ 

হইবে না।? ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, 'ব্রাঙ্গবিবাহের বৈধতাবিষয়ে কাশীস্থ কোন 

প্িতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখও্ ব্যবস্থাপত্র বঙ্গ ভাষাতে সোমগ্রকাশ. 

সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়।? পূর্বে যাহারা ত্রাঙ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া সম্মতি 
দিয়াছিলেন, এই সভাতে সেই সকল পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন । প্রনিদ্ধ ধনী 

বাবু মাধবদান, বাবু মধূস্থছদন দাস ইহারাও সভা দেখিতে আপিয়াছিলেন 1” 



বিবাহবিধি লইয়৷ আন্দোলন ৮৯৭ 

কলতঃ অসদুপাঁয় অবলম্বন করিয়া পণ্ুতগণের মত সংগ্রহ করিবার জন্য এ 

সময়ে কি প্রকার যত্ত হইতেছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্তই প্রচুর । রাজা 
কালীকুঞ্ঝ বাহাদুরের গৃহে পৃজোপলক্ষে সমবেত ব্রাহ্মণ প্ডিতগণের নিকট 

হইতে, ব্রাঙ্গবিবাহ শান্ত্রসঙ্গত, এরূপ একখানি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে স্বাক্ষর 

কবিয়া লওয়া হয়। মভাস্থলে সংস্কৃত কলেজের ছুইজন অধ্যাপক ছিলেন, 

তাহার। গ্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাহাদের প্রতিবাদে কণপাত হয় না। 

বিবাহ আন্দোলনে কেশবচঞ্জের উপদেশ 

এই আন্দোলনে যে সকল অপত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায়, তত্প্রতি 

ল্য করিয় ব্রন্ধমন্দিরে কেশবচঞ্ঞ যে উপদেশ দেন (২৩শে আশ্বিন, 

১৭৯৩ শক, ৮ই অক্টোবর, ১৮৭১ খৃঃ), তাহার কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত 

করিয়া দেওয়া গেল £-- 

“জপন্ত অগ্নি ব্রাঙ্মনমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই অগ্নি দ্বারা শীন্ই 

ব্রাসমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবিভ্রতী, ভ্রম, কুসংস্কার এবং কপটতা আছে, 

মকলই শম্মীভূত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। জড়জগতে যেমন কোন 
দেশের বাছু বিকৃত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা] উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ 
করে, ধশ্মজগতেও তেমনি কোন সম্প্রদায় পাপে নিতান্ত কলুষিত হইলে, অগ্রিময় 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পবিজ্রতার দিকে অগ্রসর 
ববে। বর্তমান মরে যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ত্রাঙ্গমমাজের ভিত্তি 
প্ান্ত আন্দোলিত হইতেছে । সত্য এবং অপত্য, পবিত্রতা এবং কপটতার 
পর্পে তুমুল সংগ্রাম আরম হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি,অন্ধ ত্রাহ্মগণ, তোমরা 
[ছুই দেখিতেছ না; এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ, সতোর 
পধানজয় হইবে এবং অসত্া জয়লাভ করিবে, না, তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের 
এল অভিপন্ধি দেখিতেছ/ আন্দোলন দেখিঞ। কি তোমর। নির্বোধ শিশুর 
1৭ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে, না, দৃঢগ্রতিজ্ঞ মনুষ্তের ্তায় তাহা অতিক্রন 
কাবতে চেষ্টা করিবে? সাবধান ব্রার্গগণ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, 
কেহই এই সংগ্রামক্ষেএ হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, 
নে তাহার আদেশ পালন করিতে হইবে। দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার 
খদিশ নাই, যেখানে মেনাপতি রাখিবেন, সেখানে থাকিতে হইবে; তিনি যাহা 

১১৩ 
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করিতে বলিবেন, তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে ।-.. .. 

যখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়! উঠে, সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনা- 

পতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞ। ভিন 

এক চুলও পথের এ দিক্ ও দিক্ গমন কর, সর্বনাশ হইবে । সংসার আমাদের 

রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি । এখানে অনেক একত্র, সেনাপতিকে 

ছাড়িয়। ধাহার৷ এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, শক্রগণ নিশ্য 

তাহাদিগকে বধ করিবে ।-..ভ্রাতগণ, এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। 

এই সময়ে যেন একটা সামান্য মিথ্যা কথা, একটা সামান্য পাপচিস্তা, একটি 

সামান্ত অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত ন। করে। যদি প্রাণ দিতে 

হয়, অকাতরে তাহ। ঈশ্বরের জন্য, তাহার সত্যের জন্য, তাহার ধশ্মের জন্য দাশ 

কর; ভয় কি? তিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন ।-" "এই আন্দোলনে 

ব্রাঙ্মদমাজের ভিত্তিভূমি আন্দোলিত হইতেছে । এত কাল পর আবার 

ব্রাঙ্ষনামধারী কতকগুল ছদ্মবেশী ভীক্ক কপট ব্যক্তি ত্রাঙ্ষধন্মের মুল সত্য, 

সরলতা, পবিত্রতা এবং উদারত। দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্রাতৃগণ! 

এ সময়ে তোমর। জাগ্রৎ হও, শক্রদিগের আক্রমণ হইতে পবিভ্র প্রিয়তম 

ব্রাপ্ষধন্শকে রক্ষ। কর। সংগ্রাম করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার এবং 

অপবিত্রতা বিনাশ করিবে, এই জন্য স্বর্গ হইতে এই বাত্যা আপিয়াছে। 

ধ্যান কর, চিন্তা ঝর, সত্যের অশ্ি, ব্রদ্ধের অগ্নি হৃদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন 

কর; পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া, সেই বিশ্ববিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হৃইয॥ 

অসত্য কপটত হইতে ব্রাপ্ধদমাজকে বাচাও ।-..-* ত্রাহ্মগণ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ 

কর, তাহার সত্যে বিশ্বান কর; দেখিবে, অচিরে সমুদ্ায় অন্ধকার তিরোহিত 

হইবে, এবং সত্য নিশ্চয় উজ্জলতররূপে প্রকাশিত হইবে । তাহার শরণাগতত 

হও, তিনি স্বয়ং তোমাদ্িগকে উপযুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন।'" ". 

একহ্ৃদয় হইয়া, গগন ফাটাইয়া, মেদিনী বিস্কারিত করিয়া সত্যের পরাক্রম প্রকাণ 

কর। যখন একটি অসত্য দেখিবে, তংক্ষণাৎ খড়গ হস্তে লইয়া! তাহ ছেদ 

করিবে; ঘখন কাহারও কপট ব্যবহার দেখিবে, কি একটি পাপানুষ্ঠান দেখিবে, 

তথনই তাহা প্রাণপণে বিনাশ করিতে চেষ্ঠা করিবে ।..."ভ্রাতা ভশ্লীর ভ্রম 

কিংবা দোষ দেখিয়া, সাবধান, ভ্রাতা ভগ্রীকে ঘ্বণ! করিও না। কিন্তু অকুতোভড়ে 
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সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ কর। কোন ভ্রাতা যর্দি তোমাকে 

নিধাতন করেন, ৈত্যের ন্যায় প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া 

তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও নাঁ। তাহাকে ক্ষমা কর, তাহার মঙ্গলের 

জন্য ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার সেবা করিতে কুস্ঠিত 

হইও না। ভ্রম তোমারও আছে, ত্াহারও আছে, পাপ তীহারও আছে, 

আমাদেবও আছে; অতএব ভ্রমান্ধ বলিয়া, পাপী বলিয়া কাহাকেও দ্বণা করিও 

ন। ধাশম্মিক ব্যক্তির ছন্নবেশে কখনই ঘ্বণা কিংশ্বা হিংসাগরল পোষণ করিও 

ন।। ভাই যদি এক বার কোন প্রকার ক্রোধের কাধ্য করেন, সাবধান! 

অঞ্চবে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভগ্রীদের শরীর মন আত্মা 

মনে কবিধ! শ্রদ্ধ। করিবে; কিন্তু যদ্দি একটি ভাই কিন্ব! ভগ্নীর শরীরে কিন্বা 

মনে একটি পাপ দ্েখ, ততক্ষণাৎ খড়গা লইয়া তাহা ছেদন করিবে । ভাই 

হউন, আর ভগিনীই হউন, ব্রাহ্ষধশ্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে 

পাব ন|। ভগ্রীদিগকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু তাহার পাপ কপটতা বিনাশ কর । যদি 

মসত্য অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিম্না কেহ ভাইকে দ্বণা কর, কিংবা কোন 

হ্বাতা কি ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়। পাপের প্রশ্রয় প্রদান কর, তবে তোমরা 

ঈশ্ববের নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিভ্রতামূলক ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার 
চন্য, ঈশ্বর এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্তাকেই দায়ী। মিথ্যা, 'প্রবঞ্চনা, 

চিংসা, নিন্বা, কঠোর ব্যবহার যথার্থ ব্রাঙ্গলমাজ কখনই সহা করিতে পারিবে না। 

মামাব মধ্যে যখন পাপ দেখিবে, আমাকে মারিবে , আমাকে নয়, কিন্ত আমার 

পাপ বিনাশ করিবার জন্য; দেই প্রকার তোমাদেব মধ্যে যেমন পাপ দেখিব, 

তোমাদিগকে ভতৎসনা করিব। য্দি অসত্য পাপ দেখিয়! তোমরা নিশ্িম্ত 

খকিতে পার, তবে তোমরা কোন মতেই ব্রাঙ্গনামের উপযুক্ত নহ। যদি 

নিভদ্লচিন্তে পরম্পরের পৌষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার, তবে ঈশ্বরের 

ইচ্ছা শীন্্ই স্থসিদ্ধ হইবে ।......সত্য যিনি রক্ষা করেন, ঈশ্বর তাহার, পরিজ্রাণ 

তাহার); আর সত্যকে যিনি অবমানন1 করেন, তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের 

শিকট আনিতে পারেন না। সত্যই ক্রন্ধ। এই অস্থায়ী সংসারে সত্যই 
একমাত্র সার নিত্যধন, অতএব মত্যের মৌন্দর্ধা উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। 
বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, এই বলিয়া! যেন তোমা দিগকে 
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নিরাশ্রয় হইতে না হয। দয়াময় ঈশ্বর আপিয়! এ সময় অসত্য হইতে ত্রাঙগ, 
সমাজকে রক্ষা করুন। সকল প্রকাব ছুর্গতি নাশ করিয়া দয়াময় পরমেশ্বা 
আমাদিগকে রক্ষা করুন ।” 

“ভারতবষে র বিবাহসম্পকীঁণ বিধি” বিষষে বক্ত তা 

৩০শে সেপ্টেম্বর (১০৭১ খুঃ) শনিবার “ভারতবর্ষের বিবাহ সম্পকাঁণ বিবি" 
বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন টাউন হলে বক্তৃতা প্রদান কবেন। প্রায় আট 
শত বাক্তি বক্তৃতা শ্রবণজন্ত উপস্থিত হন। এই সভায় জমীদাবগণেব 
গ্রতিনিধিন্বরূপ বাবু দিগম্বর মিত্র, হিন্দুনমাজের প্রতিনিধি রায় রাজেন্দ্র মন্লিক 

বাহাছুরের পুত্র বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বিধিজ্ঞগণের প্রতিনিধি মেস্তর ডবলিউ দি 
বানাঞ্জি, মেস্তর জনহা্ট, মেসুর পি টি ডেবিস্, বাবু উমেশচন্দ্র বাড়ুযা, বানু 
গণেশচন্দ্র চন্তর, বাবু জয়কুষ্ণ গাম্পি, বাবু ছুর্গামোহন দাগ, বাবু বামাচরণ বাড়ুষা। 
সংবাদপত্র ও খ্রীষ্টধন্মযাজকগণের প্রতিনিধি মেস্তর জে এ পার্কার, রেবারেও 
ডাক্তার মরিমিচেল, রেবারেও মেন্তর ডল এবং নবাগত দেশীয় সিবিলিয়ান বাবু 
বিহারীলাল গ্রপ্ত, স্থরেন্ত্রনাথ বানাজি, ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় এফ আব, পি, 
এস্, মিস্ চেগ্কালিন, বাবু রামতগ্ লাহিডী, বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু বৈশ্ৃ- 

নাথ দেন উপস্থিত ছিলেন । মেস্তর ডবলিউ পি বানাজ্জির প্রস্তাবে, এবং বানু 

বামতন্ লাহিডীর অন্ুমোদনে কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। 

সভাপতির আহ্বানাহ্লাবে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা পাঠ করেন। ইহাৰ 
বক্তৃতাতে ঈদৃশ বহুবিষষেব বিস্তৃত সংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুদারের উল্লেখ 
অসম্ভব। আমরা কেবল তাহাব প্রধান অঙ্গগুলি এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ 

করিতেছি £-- 

প্রথমতঃ তিনি প্রদর্শন করেন, সভ্যতম রাজাযশাসনকর্ুগণের বিবাহবিধি 

কেমন নিঃসন্ধিপ্ধ মূলোপরি স্থাপন করা সমুচিত। বিবাহ রাজাসম্পর্কে একটি 
অতি গুরুতর ব্যাপার, এততসম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা! অতি সত্বর 

অপনঘন করা আবশ্বক। কোন একটি দেশ কত দূর সভ্য, তাহ। তাহা 

বিবাহবাবস্থাতেই প্রতিভাত হয়, এবং এই বিবাহব্াবস্থাই দেশের শালনকর্ত 

গণের জ্ঞানসম্পং, কল্য।ণাকাক্ষ! ও ক্ষমত1 প্রকাশ করে । বিবাহবিধিসংশোধন 

হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, ধশ্ন ও নীতি- 
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নগ্ন্ধে স্বেচ্ছাচরণ হইতে উপস্থিত হইয়যছে। জ্ঞানালোকবিস্তৃতি এবং প্রভৃত 

“সম্পন্ন শাসনকত্তগণের উদয়ের সঙ্গে উহার সংশোধন হইয়া আসিতেছে । 

£ংশগ্ডেব অতি আদিমাবস্থায় গোপনে বিবাহ নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, 

বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন অতি শিথিল ছিল । সমযে উহাব সংশোধন হইল 

এবং পউ হার্ডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয় তখন কি ভয়ানকই না 

প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্তগণ এ সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, 

তাহ বিধি বিধিবদ্ধ হইতে পারিল। ভারতেও হিন্দুবারগণের সময়ে বিবাহ- 

বিপিব দোষ অপনীত হইয়াছে । বক্তা বলিলেন, দেশের শাসনকর্তৃগণ যদি 

গাব পিছু কবিতে ন! পারেন, অন্ততঃ তাহাদিগের উচিত ষে, ধাহার। বিবাহ- 

বিপি সংশোধন কবিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন, তাহাদিগকে বিধিপ্রণয়নদ্বার। 

গভাঘা করেন । ধাহারা এ বিষয়ে যত্ব করেন, তাহাবা অল্পসংখ্যক হইলেও, 

কন্টপঙ্ম যদি বুঝিতে পারেন, তাহাদিগেব এ যত্বে দেশের প্রকৃত সংস্কাব 

হইপাব সম্ভাবনা, তাহা হইলে যাহীতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কাধ্য 

এবাধে চলিতে পারে, তজ্জন্ত তাহারা তৎপক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর, 

[শি এদেশেব বিবাহবিধি কত প্রকারের আছে, তাহা প্রদর্শন করেন, এবং 

উঠার বহুবিধ জন্য সময়ে সময়ে যে কি প্রকাব গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তাহ। 
এথাইথ! দ্রিলেন। জাট, কুর্গ, উড়িয়া ও মালাবাবস্থ নেযাবগণ মধ্যে কি প্রকাব 

€₹২পিত বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত, তাহার তিনি উল্লেখ করিলেন। অনেক 

বিবাহপদ্ধতি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যখন কোন মোকদ্দম উপস্থিত হয়, তখন 

উহাব পিদ্ধতা অসিদ্ধতা বিষয়ে মহাগেল উপস্থিত হয়। হিন্দুগণের ভিন্ন ভিন্ন 

গাতিমধো বিবাহসন্বন্ধে যে সকল বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সকল নিষ্পত্তির 
খা পরম্পরবিবোধিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমতস্থলে কর্তৃপক্ষের এবপ 
উপাঘাবলঙ্গন করা নিতান্ত €য়োজন, যাহাতে হিন্দুজাতিব বিবাহবিধি নিঃসংশয় 

ভূমিতে গ্বাপিত হইতে পারে। পব্রাঙ্মবিবাহপাওুলেখ্য” সম্বন্ধে তিনি 
বলিলেন, “অবনতির অন্থমোদক পন্থা! অবলগ্থন না করিলে, ভূতকালকে মিথা! 

শা কবিষ| ফেলিলে, গবর্ণমেপ্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া 
একিতে পারেন, তিনি বুঝিতে পারেন না। এ কথা সতা, লেকূস লোসাই 
পর্ণ, হিন্দু বিবাহবিধি, দেশীয় শ্রীষ্টানগণের বিবাহবন্ধনোন্মোচনবিধি, এ 
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সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার লম্বন্ধে যে কাঠিন্য ছিল, তাহার ভূমি 
সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে এবং এইরূপে ব্রাঙ্গগণের জন্য বিধি-প্রণয়ন সহজ 

হইয়াছে । ইহারা যে বিধির জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহা নৃতন নহে ব 
বিস্ধকর নহে। কেন না, পোনের বৎসর পূর্বে যখন বিধবা-বিবাহ-বিধি 

ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল, সেই সময়ে ব্রাঙ্ধ ভিন্ন অপর অনেকগুলি 

দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে, দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সমাজের অন্যান 
ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ ঘে অন্ুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, ব্রাঙ্মগণের গপ্রয়োজনানুৰপ 

বিধি নিবদ্ধ করিয়া, সে অন্ুগ্রহ-প্রদর্শনে কি বর্তমান হিন্দুসমাজ হইতে পবা- 

নিবৃত্ত ব্রাহ্মগণকে বঞ্চিত করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানান্ুতব 

কর উচিত যে, এত দ্রিনে ভারতবাসিগণের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি লোক 

ইচ্ছাপূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন, ধাহাবা তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের মধো 

যাহাতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিধি রক্ষা পায়, তাহার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে 

তাহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন। এ ব্যাপারের গৌবব 

গবর্ণমেণ্টেরই এবং গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন, 

এবং দেশের উচ্চতম মঙ্গলের কারণ হন ।” 

বক্তৃতা শেষ হইলে বাবু স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, পি, এস, অতি সুন্দৰ 

পরিষ্কৃত ভাষায় গুটিকতক কথায় বক্তাকে ধন্যবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন। 

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইউরোপীয় 

সমাজের প্রতিনিধি ডাঞ্র মরিমিচেল এই প্রস্তাবের পোষকতা করিবাৰ 

সময়ে বলিলেন, যে বিধি ব্রাঙ্গগণ চাহিতেছেন, এ বিধি তাহাদিগের জন্য 

ব্যবস্থাপিত করা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত; কেন না, এই ব্যবস্থা! না থাকাতে সমাজের 

উন্নতিশীগ বাক্তিগণকে নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছে । তিনি অ'রও 

বলিলেন, এদেশে এমন এক জনও ইউরোপীয় নাই, ধিনি হৃদয়ের সহিত এ 
বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন। তিনি উপস্থিত সমুদ্া় 

ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে কৃতসন্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, 

যে পধ্যত্ত বিধি নিবন্ধ ন| হয়, সে পধাস্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত 

হওয়া নাহয়। এ পধ্যন্ত সভার কার্ধা অতি শাস্তভাবে চলিতেছিল, কিন্ত 

কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজের এক জন সভ্য সভার কাধ্য যাহাতে বিশৃঙ্খল হইয়া 
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ঘায, তজ্জন্য বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে কৃতার্থ হইলেন 
না, কেন না তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র চারি দিক হইতে তাহার কথার 
প্রতিবাদ ও উদ্দীপগ্তভাব এমনই প্রকাশ পাইল যে, তাহাকে স্থদীর্ঘ বক্তৃতা 
কবিবাব অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল । তাহার কথা আরভ্ের সময়ে 
চাবিদিক হইতে যে ভীষণ প্রতিব!দ হইল, তাহাতে ইহাই নিঃসংশয় প্রতীত 
হইল যে, খিবাহবিধির বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা রটিত করা নিতান্ত অসম্ভব । 
£নি প্রতিরোধ করিতে আসিয়া প্রত্যুত বিবাহবিধিসম্বন্ধে মহোপকার সাধন 
কবিলেন। সভাপতি কেশবচন্ত্রের বক্তৃতায় সভার কাযা শেষ হইল । কেশবচন্তর 
এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার যথাক্রমে 
এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে £- 

“এাহ্মবিবাহবিধি” সম্বন্ধে কেশবচন্দের বক্তত। 

প্রথমতঃ বিবাহ-বিধি কোন পম্প্রদায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অবলগ্বন 
কবিয়া নহে, উহার উদ্দেশ্য এতদপেক্ষা মহৎ। উহার লক্ষ্য পৌত্তলিকতানিবারণ, 
ঈগাতিভেদ-উচ্ছেদ; শিখ, বাঙ্গালী, বস্বেবাসী, মান্দ্রাজবাসী, তামিল এবং তেলিগু, 
দগ্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারতবাসী, এ সকলের মধ্যে সঞ্চর বিবাহ প্রচলিত 
কবিধা স্থসংস্কত ভারতীয় ভ্রাতৃমগ্ডলী-স্থাপন. বহুবিবাহ, যুগপৎ ছুই বিবাহ ও 
খাণাবিবাহ-নিরপন | সংক্ষেপত: পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে যে 
কল বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এক এই বিবাহবিধি তাহার উচ্ছোদ সাধন 
কবিবে। এই বিবাহবিধিমধো এমন কিছু নাই, যদ্দ্ারা ভারতের নীতির 
উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া অপকর্ষ হইবে । ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি 
ঈূশ দোষ আরোপ করিতে সমর্থ নহেন। এই বিধি প্রচলিত হইলে নরনারী 
নিজ নিজ বিবেকের অহুমোদনান্রদারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবং তাহাদের 
গৃহ পথিত্র ও স্থখকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিবি রাজকীয়ব্যবস্থার মূলতত্ব- 
সপভ। যখন হিন্দুবিধবাবিবাহের পাগুলেখ্য লইয়া বিচাব হয়, তখন সার 
বাণেস্পিকক বলিয়াছিলেন-_“কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নয় যে, 
ক্ষাসপ্থন্ধে দণ্ডের অধীন করিয়া ব! অসাক্ষাৎসম্বদ্ধে অক্ষম রাখিয়া তাহাদের 
“গাবর্েব পক্ষে এরূপ বাধা উপস্থিত করেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের 
বিবেকের আদেশ পালন করিতে অসমর্থ হয়।” এই মুলতত্ব অনুসরণ করিয়া 
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স্থসভা গবর্ণমেন্ট বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সাব 

হেন্রি সমার মেন বলিয়াছিলেন, গোন্দ এবং সাওতালদিগকে তাহাদের 

ধন্মানুপারে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে গব্থমেণ্ট দ্বেন, আর উন্নত ব্রনের 

তাহাদের বিবেকের অহ্ুমোদনানসারে বিবাহ করিতে পাইবেন না? ফলত! 

ত্রাঙ্ষগণ কর্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন না, ঘাহাতে দেশের 

কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্তু তাহারা তাহাদের বিবেকানুপারে কাথা 

করিবার অধিকার চাহিতেছেন। থে গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষা দান কবিঘ। 

বিবেকাচ্চসারে কাধা করিবার জন্য সাহপিকতা দান করিয়াছেন, সেই গবণথেন্ট 

কি সেই সকল শিক্ষিত বাক্তিগণেব সন্তান সন্ততিকে রাজবিধির চক্ষে বিজাত 

বলিয়া পরিগণিত হইতে দিতে পারেন? কখনই নহে । তৃতীয়তঃ এই 

বিবাহবিধি যেমন নীতি ও বাজকীয় মূলতত্বসঙ্গত, তেমনি ইতিহাসও ইহা 

পঁপক্ষে অন্ঠকুল। ইং ১৮৩৬ সনে লর্ড জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয 

নাই, তখন ইংলগ্ডের খ্রীষ্টান ভিসেণ্টারগণের অবস্থা ব্রাহ্মদিগের অবস্থাব ন্যা? 

ছিল, কিন্ধ তীহ্বাদিগেব জন্য বিধান বাবস্থাপিত করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া 

ছিলেন। ইউনিটেরিষান্গণ রাজকীয় পদ্ধতি অন্ঠসারে বিবাহ করিয়া তং 

সহকারে ধশ্মের পদ্ধতি সংযোগ কবিয়া থাকেন । যে বিবাহবিধি হইতেছে, 

তাহাতে তাহাই হইবে। ইউানটেরিয়ান্গণ বেজিষ্টারের আফিসে গম 

করেন ন।, রেজিষ্টার বিবাহস্থলে আদিয়া থাকেন । রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি 

ও ধন্মপদ্ধতি এ দুই এমন বিমিশ্রভাবে সম্পাদিত হয় যে, ছুইয়ে মিলিয়া এক, 

অখণ্ড অনুষ্ঠান হয়, কোনটি হইতে কোনটিকে প্রভেদ করা যায় না। কেশব 

ইচ্ছা করেন না যে, বিবাহ একটি রাজকীয় সামাজিক নিবন্ধন হয়, এবং 
বিবাহবন্ধন রাজভয়ে অক্ষুপ্ণ থাকে; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে, ঈশ্বর ও 

বিবেকের আনুগত্য দাম্পত্যশধ্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হয়। তিনি বিশ্বা, 

করেন যে, ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান্গণের (এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ভিসেপ্টারগণের। 

বিবাহের ন্যায় বিবাহে রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধন্মপদ্ধতি একীভূত ক 
যাইতে পারে। ভারতবধের বর্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, কর্তৃপক্ষ সময় সময়ে বিবাহবিধি সংশোধন করিয়াছেন। 

হিন্দুবিধবাবিবাহবিধি, পাসি বিৰাহবিধি, দেশীয় খ্রীষ্টানগণের বিবাহনিবন্ধ' 
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নিবপনবিপি, সর্বোপরি লেক্স লোসাই বিশি উহাব প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এ 
কপ বিধিনিবন্ধনের সময়ে প্রতিরোধ হইয়াছিল, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট ততপ্রতি 

কিছুমাত্র জাক্ষেপ করেন নাই । গবর্ণমেণ্ট কি বলপূর্বক দেশের অতি অবৈধ 

ব্যবহারে উচ্ছেদ করেন নাই? সতীদাহনিবারণ বলপূর্বক অবৈধ ব্যবহারের 

উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি? অনন্তর তিনি বিবাহবিধির বিপক্ষে যে সকল কথা 

উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ অনেকে বলেন 
দে. বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, অন্থমতিদানমাত্র নহে । ইহ! বলপ্রকাশক নহে, 
অগরমতিদানমাত্র ! স্বয়ং সার হেন্রি মেনই বলিয়াছেন, যে পদ্ধতির অনুসরণ 
কবিলে বিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি সেই পদ্ধতি হইতে বিমুক্তিলাভ- 
নিমিন্ত প্রার্থন। করিতেছেন । তাহারা তাহাদের এ ভাব অন্যের উপরে 
টাপাইতে চাহিতেছেন ন!; গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এ বিমুক্তি না দিয়া থাকিতে 
পাবেন না) ফলতঃ অপর লোকে তাহাদের আপনার মতে বিবাহ দিতে 
চান দিন, তাহাতে ত্রাঙ্গেরা কোন প্রকার বাধ। দিতে চান ন।। যদ্দি কেহ 
বপন, যাহারা সংস্কারের কাধ্য করিতে চাহেন, তাহারা কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী 
কেন? তাহার উত্তর এই, তাহার। অজ পধ্যন্ত মুখাপেক্ষ! না কবিয়া প্রায় 
১লিশটি বিবাহ করিয়াছেন; তাহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা হৃদয়দৌর্ববল্যের 
এপবাদ কে দিতে পারেন? সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়। তাহ।রা 
গবণঘেণ্েব মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তাও অতি দ্বণার। তাহাদের যাহা 
করিবার, তাহারা তাহ। করিধাছেন ,এখন গবর্ণমেন্টের যাহ! করিবার, গবর্ণমেণ্ট 
?1'ণ, এই তাহাদের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ বলেন, ত্রাঙ্গবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে 
গিদ। ইহার খণ্ডন নিপ্রয়োজন, কেন না কলিকাতা, নবন্ীপ ও বারাণমীর 
“4 প্রশ্থান পণ্ডিতগণ উহা অপিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ 
আপনি তুলিষাছেন, অল্পসংখাক ব্যক্তিপ্বিবাহবিধি চান, অধিকসংখ্যক চান না। 
এ ঘুক্তি কোন কার্ধোরই নহে । বিধবাবিবাহবিধি যখন হয়, তখন পাচ হাজার 
লোকে বিধি চান, পঞ্চাশ হাজার লোক উহার বিরোধী হন, তথাপি সে বিধি 
বিপিশিবদ্ধ হইয়াছে । পাচ হাজার কেন, পাচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চাশ 
হাজার হইলেও, গবর্ণমেন্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন। কেন না এস্থলে সংখ্যা লইয়া 
শন কথা নাই, কথা মূলতত্ব লইয়া। যখন দেশীয় খ্ীষ্টানগণের পুনর্দারপরি গ্রহ 

১১ 
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বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনেরেল সার জেমস্ কলবিন্ বলিয়া 

ছিলেন, এক জন লোকেরও যদি নিপীড়ন হয়, তাহা হইলে তাহারই জন্য বি 

হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্থ ছুই হাজার ব্রাহ্ম বিবাহ 

বিধির বিরোধী । কলিকাতাস্থ ছুই হাজার ব্রাহ্ম, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথ৷ 
গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সকল ব্যক্তির নাম মুদ্রিত করেন, তাহ! হইলে কর্তব্যানবরো 

প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাদের অনেকে ব্রাক্ম নহেন, হিন্ু। 
অধিকসংখ্যক কোন্ দিকে, অল্পলংখ্যক কোন্ দিকে, এক কথাতেই সগ্রমাণ 

হয়। পঞ্চাশংটি ব্রাহ্মলমাজ, বিবাহবিধি নিবদ্ধ হয়, এজন্য আবেদন করিয়াছেন, 

প্রতিপক্ষে কেবল পাচটি সমাজমাত্র। কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে 

সামাঙক্কিক অবনতি হইবে: এই বিধি যখন পৌত্তলিকত।, জাতিভেদ, বছুবিবাঃ 

প্রভৃতি নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে? কাহাব 

কাহার আপত্তি এই, ইহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছন্ন হইতে হইবে, এবং সে 

বিচ্ছেদে অবনতি অবশ্যন্তাবী। অসত্য মিথ্য। পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মতা 

ও পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাঞ্ধগণকে 

বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কি? অপর সমুদায় দেশ ৫ 

জাতি মধ্যে যে সকল সংপুরুষ আছেন, তাহাদের সঙ্গে তে৷ সত্যেতে, সামগ্ুশে। 
পবিত্রতাতে মিলন হইবে । অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া যদি ঈশ্বরকে লা 

করা যায়, তাহা কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণা? হিন্দুমমাজের মধ্যে যা 

কিছু অসত্য অকল্যাণ আছে, তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভাতা, সার্কবভৌমিক 

ভ্রাত্বভাব আগমন করুক। বস্তুতঃ ইহাতে! হিন্দুসমাজের সহিত বিরোধ নহে, 

বিরোধ তন্মধ্যস্থ অসত্য অকল্যাণের বিরোধে । ব্রাঙ্গঘমাজ কোন প্রকারে 

স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধো 

সর্ধববিষয়ে অগ্রগামী । যে ব্রাক্ষগণ বিবাহবিধি চাহিতেছেন, তাহারা সমূদায 

জাতির প্রতিনিধি । রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ 

উপস্থিত, ইহাও নহে। ইহা ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণের মধ্যে বিরোধ | কেন না ধাহার 
প্রতিরোধ করিতেছেন, তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিতেছেন । যদি 

হিন্দু ব্রাহ্ম হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুপদ্ধতিমত তাহাদের বিবাহ হইবে, এ 
বিধির বিপক্ষ হইবার তাহাদের প্রয়োজন কি? যদিও ব্রাঙ্গণ জাতিতে । 
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হি, তাহারা ধর্মেতে হিন্দু নহেন। যদি তাহাদিগকে হিন্দু ব্রাঙ্গ বলা হয়, 

ধা5। হইলে স্বীগ্রান ব্রা্গ, মুনলমান ব্রাঙ্মও বল! সমুচিত। কেহ কেহ মনে 

করেন, "ব্রাঙ্গবিবাহবিধি” এ নাম পরিবর্তনে ব্রাঙ্গগণের আপত্তি আছে, ইহ 

সতানহে। নামে কি আসে যার, মূল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই তাহাদিগের 
মত। তিনি এই কথাগুলিতে বক্তৃতা শেষ করিলেন, “অগ্ রজনীতে এত 
ব্যক্ি সমবেত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত স্থথী হইলাম । ইহাতে 
আমি এই বুঝিলাম যে, শিক্ষিতপম্প্রদায়, বিবাভবিধির সংস্কার হয়, এ সম্বন্ধে 

এতান্থ উতস্বক, এবং এই বিধি বিধবদ্ধ হয, এজন্য উদ্দিগ্রচিন্ত । অবশ্য বলিতে 

হইবে, এ ক্তস্থকা পূর্বে সভাদির আকাব বিনা প্রকাশ পাইযাছে। এদেশে 

মতোব পক্ষ হইয়।, সত্তা সহকারে ক্রমান্বয়ে যত্ব কৰিলে যে জয হইবেই হইবে, 
সেই অপবিহাধা জয়ের পূর্ধবনিদর্শন আমি এই জনসমাগমের মধ্যে দেখিতেছি। 

দদি ঈশ্বর আমাদের পক্ষে থাকেন, সতা আম।দের পক্ষে থাকেন, আমাদের 

*ম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখা! অল্প হইতে পাবে, 
আমাদের উপায় সামান্য হইতে পাবে, তাহাতে কি? আমবা কি আইনের 

প্রশীগ। করিধ। থাকিব” না । আমরা যেমন কবিয! যাইতেছি, তেমনই 

কাণখ। যাইব | পুর্বে মত আমর! ত্রাঙ্মবিবাহ দিতে থাকিব, দেশের 

টাপিণিকে বিবাভ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে । আমর! এই মাত্র শুনিতে 

পাইদাছি, মান্্রা্ছে সম্প্রতি একটি ব্রাঙ্মবিবাহ হই গিযাছে, সম্ভবতঃ এক 
এ২পব পূর্বে বঙ্গেতে একটি বিবাহ তইয়| গিয়াছে । যখন দেশের সকল অংশে 

এঠপূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণমেন্টের কর্তবা হইয়া পড়িয়াছে যে, 

শহিনহব এই বিবাহগুলিকে বিধিসিদ্ধ করিয়া লন, এবং বিবেকের অনুসরণ 
ধাবা করিতে চান, তাহাদের প্রতি অবিচার হয়, এই অভিযোগ অপনরন 

কবেন। হিন্ুসমাজের ক্ষুদ্র সামান্য অংশ কেবল নিষ্কৃতি চাহিতেছেন না, 
প্দায ভাবত নিষ্কৃতি চাহিতেছেন । ভারতবর্ষেব বিধিপ্রণয়নব্যাপারে এ 
একটি স্থিরতর মূলতব হইয়া! যাইবে, যে কোন বাক্তি বিবেকসঙ্গত বিষয়ের 
অষ্টপবণ কবিতে চান, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের তিনি অনুমোদন ও সংরক্ষণ লাভ 

কবিবেন। যদি এ মুলতত্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ করা হয়, 

এব" বর্তমান সময়ের জন্য বিধানটি (বিধিবদ্ধ না করিয়া) তুলিয়া রাখা হয়, 
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আমরা রাঙ্ভক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্তব্য, তাহা করিয়া যাই। 

প্রতাপান্থিতা মৃহারাজ্জী ব্রাহ্মদমাজের ব্যক্তিগণের স্ায় অন্যত্র কোথাও এক 

রাজান্থগতহ্ৃদয় পাইবেন না । আমাদের অন্তঃম্পন্দিত হৃদয় তাহার নামের 

প্রতি একান্ত অনুরত্ত, এবং সে নামের সঙ্গে উতক? উতরুষ্ট ভাবযোগে সংযুক। 

অতএব আমর! শঁংস্তকা সহকারে অথচ সন্ত্রমের সহিত আমাদের বিষ 

গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং যত দিন নিষ্কৃতি লাভ ন। ই, 

যথাবিধি এবিষয়ের আন্দোলন চালাইব। যদি আমরা রৃতক্কতা না হই, এখানে 

বা অন্থত্র আমর| পুনরায় মকলে মিলিত হইব এবং গবণমেণ্টের-_প্রধো বণ 

হইলে পালিয়ামেণ্টের সন্নিধংনে সসম্রমে আমাদের বিষয় উপস্থিত কঁধিব 

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহারাজ্জীর গবর্ণমেণ্ট অবশেষে আমাদের পাব 

সত্যত্ব স্বীকার করিবেন এবং রাজকীয় অস্গিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবার 

পবিভজ্রতাকে বিমুক্ত করিবেন । যে দেশসংস্কারের কাধ্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, 

যে সংস্কারের কাধ্যে রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু আমাদিগকে নিযুক্ত কবিয়াছেন। 

সেই সংস্কারের কাধো তিনিই আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিণি 

আমাদিগকে জয় দিবেন, এবং তীহার আজ্ঞার নিকটে পৃথিবীর বাগ 

অবশেষে প্রথত হইবেন |” 

সার বার্টল ফ্রিয়ারের ইংলগুস্থ বন্ধুকে পত্র 

এই সময়ে সার বার্টল ফ্রিয়ার তাহার ইংলগুস্থ একজন বন্ধুকে এইরূপ প্ 

লেখেন £-“আমি বিশ্বাস করি, ব্রাঙ্গদিগের নিষ্কৃতি লাভ করিবার অধিকার 

আছে, যে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষে গৌণ হইবার এই ফল হইবে যে, অতি সব 

এমন একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধারণের পক্ষে হইতে 

পারে। আমাদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের জন্য যে প্রকার হইয়াছে, দেই 

প্রকার ভারতবর্ষের জন্য সাধারণ ভাবে রাজবিধিপঙ্গত সামাজিক বিবাহপদ্ধতি 

কেন বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। 

উত্তরাধিকারিত্সম্বদ্ধে যে কাঠিন্য আছে, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করা যাইতে 

পারে; কেন না বিধানের মধ্য এইরূপ একটা ধারা সন্সিবেশিত করা যাইতে 

পারে যে, কোন প্রকার বিশেষ বাবস্থা যে স্থলে হয় নাই, সে স্থলে এই বিধানা' 

নুসারে যাহার! পূর্ণ বয়মে বিবাহিত হন, তাহারা তাহাদের উভয়ের বা 
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এক এক জনের সম্পত্তির (যত দূর তাহাদের ক্ষমতা আছে) দায়াধিকারী 

তাহাদেব সন্ভানগণ সেই বাবস্থান্তসাবে হইবেন, (এখানে তাহারা কোন্ 

»ম্প্রদাযেব বা কোন্ ছাতির লোক, উল্লিখিত থাকিবে ) যে ব্যবস্থার তাহারা 

উযে ব এক এক জন অধীন, এবং যে বাবস্থান্থুসাবে উচ্চতম আদালত 

নিপপন্তি কবিয়। থাকেন।” সার বাটল ফিয়ারের এই প্রস্তাবনা যে সে সময়ে 

সকলেবই অন্ুযোদনযোগ্য হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষ। রাখে না 

এধং ফপতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই প্রকার আকারই ধাবণ করে। 

কাউন্সিলে সিলেক্ট কমিটার মন্তবা 

২১শে ডিসেম্বর ( ১৮৭১ খুঃ ) সিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাহাদের মন্তব্য 

অর্পণ কবেন। এই মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত মন্্ এই £__প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় 

পোক শ্রীঃধম্মীবলম্বী নহেন, তাহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত 

পাওলেখা হয, কিন্ক এ বিষয়ে স্থানীগ শাসনকর্তগণের অনভিমত হওয়াতে 

"বাদবিবাহবিধি” বলিয়। পাওুলেখা হয়। ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ 

নামে অভিহিত ব্রান্মপমাজের শাখা আপত্তি উত্থাপন করেন, অপর দিকে 

উন্নতিশীগ ব্রাঙ্গগণ হিন্দু, মুসলমান বা পাপি এই বলিয়া ঘোষণা করিতে 

পপ্ভদ নন বলেন; সুতরাং সিলেক্ট কমিটি এ বিধি সেই নকল ব্যক্তিতে 

খাবছ বাখিতে বলিতেছেন, ধাহারা খ্রীষ্টান নহেন, ফিহুদী নহেন, হিন্দু নহেন, 

দপদান নহেন, পাপসি নহেন, বৌদ্ধ নহেন, শিখ নহেন বা জৈন নহেন। 

'ববাহকালে বিবাহাথিগণ অবিবাহিত থাকিবেন। বরেব বয়স অষ্টাদশ এবং 

“গাব বঘস চতুর্দশ * হইবে । কন্। অষ্টাদশবধীয়া না হইলে তাহার পিতা 

* সামরা যে সকল ডাক্তারের মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহ তে সকলেরই মত নযুনতঃ 

'মাডশ বষ বিসাহযোগ্য কাল। ডাক্তার চারলম্ অপরাপর ডাক্তারগণ সহ এ বিষয়ে একমত, 

ক তিনি বর্তমান সময়ের জন্য পাওুলেখ্যনিদ্দিষ্ট চতুর্দশ বধ” বয়সকেই স্থির রাখিতে সম্মত 

ইশ, তিনি লিখিয়াছেন, “নুানকল্লে বিবাহযোগ্য কাল নির্ণয় কর! 'এত স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার যে. 
পাঞুলেখে। ধে চতুর্দশ বর্ধ নির্দিই হইয়ান্ে, তাহাই আমি সম্প্রতি ভাল মনে কগি।” ডাক্তার 

১ম্থকুমার দে চতুর্দশ বর্ষ বিবাহযোগা কাল নির্দেশ করেন। কেশবচন্ট ডাক্তারগণের 

বত জানিবার জন্ যে পত্র লেখেন, তাহার অনুব!দ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

“ভাতার নন্নীণ চিবা্ এম্ ডি. 
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মাতা বা রক্ষকের অনুমতি চাই। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন নিকট 

সম্বন্ধ থাকিবে না, যে নিকট সন্বপ্ধ, তাহারা যে বিধানের অধীন, তাহার বিরুদ্ধ 

জন্য অবৈধ | পতি বা পত্রী জীবিত থাকিতে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে 

পারিবেন না। এ বিধানে ভারতবধীয ত্যাগবিধির বিধান থাকিবে। ইংরাজী 

বিধানে নিকটসগরন্ধত্ের যে নিয়ম আছে, এ বিবাহজাত সন্তভানগণসন্বন্ধে তাহার 

প্রয়োগ হইবে । ভারতবধাঁষ উত্তরাধিকারিত্বের যে বিধান আছে, তাহা 

ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্য প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তা 

ডাক্তার জেফেরার এমডি, সি এস্ আই, 

» জে ইয়।ট এমডি, 

»।. এস্জি চত্রবন্তাঁ এমডি, 

॥ ডিবিন্সিথ এমডি, 

১. টিই চারলস্ এমডি, 

॥ চন্দ্রকুমার দে এম্ডি, 

॥।  মহেগ্রলাল সরকার এম্ [ড, 

১. টামিজ থা বাহাদুর 

সমীপেষু । 

"ভদ্র মহোদয়গণ, 

“ভ।রতের জনসমাজনম্পর্কে একটি অতি গুকতর বিষয়ে আমি আপনাদের মত বিনীত 

ভবে প্রার্থনা করিতেছি । এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এ দেশে বালাকালে বিবাহ দেওয়ার 

যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহ! লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরণম্বন্ধে নিতান্ত অনুপকারী, 

এবং উন্নতির পক্ষে প্রধান ব্যাঘাত। বিগ্ঠা ও আলোকসম্পন্ন ভাবের বিস্তারবশতঃ এহ 

ব্যবহার হইতে যে অফল্য।ণ উপস্থিত, তাহ! সকলে বুঝিতে আরস্ত করিয়াছেন, এবং ইহার 

প্রতীকার হয়, তৎসম্বন্ধে অভিলাষ বাড়িয়াছে। এই সংস্ক(র-কাধের গুরুত্ব ধীহারা অনুতৰ 

করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে দেশীয় বািকাগণের বিবাহযোগ্যকাল স্থির কর! কঠিন হইয়া 

পড়িয়ছে। এ জন্ত ইহ। নিতান্ত প্রয়েজন হইয়াছে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্গণের 

মত গ্রহণ কর! হয় যে, তন্দারা দেশীয় সমাজ পরিচালিত হইতে পারে। অতএব আমি বিনীত- 

ভাবে আপনাদিগের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আপনার! প্রকৃত ঘটন। ম্বারা যাহ অবগত 

হইয়াছেন, মে গুলি এবং দেশের জলবায়ু ও অন্টান্ত গুভাব, হদ্দার? গ্রীষ্ম প্রধান দেশের নারী- 

গণের শারীরিক পরিণাম নির্মিত হয়, সযত্নে বিচারপুর্বক দেস্টায় বালিফাগণের যৌবনারঝে। 

বয়দ কি এবং নুনপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ্য কাল কি, আপনার! বিবেচন! করিয়! লিখিবেন। 



বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন ৯১১ 

এ বিধান দ্বারা অসিদ্ধ হইবে না। যে সকল বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, 

সে সকল এই বিধানান্ৃমারে এক বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইলে, এই 

বিপানমতে শিদ্ধ হইবে। এই মন্তব্যান্থসারে পাওুলেখ্য সংশোধিত ও 

বিপিনিবদ্ধ হয়, সিলেক্ট কমিটীর এই মত । সিলেক্ট কমিটী যে প্রকার সংশোধন 

অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়। গেজেটে পাতুলেখ্য এই 
সমযে প্রকাশিত হয় । 

বাবস্কাপক লগায় (মঃ ইংপিলের প্রতিঞে।ধ এবং মিঃ স্টিফেন ও লর্ড মেওর সপক্ষে অভিমত 

১৬ই জানুয়ারী (১৮৭২ খু:) এই পাওুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইবে, এই প্রকার স্থির 
হয, কিন্তু সে দিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মেস্তর ইংলিসের প্রতিরোধে উহ! 

বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। তবে মেস্তর স্টিফেন আড়াই ঘণ্টাকাল বিবাহবিধি 

মঙ্ন্ধে যে সকল কথা বলেন, তাহা ত্রাঙ্গগণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবণর 

চজেনেবেপ লর্ড মেও যাহ] বলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা আনন্দবদ্ধক। তিনি বলেন, 

“ব্রান্ষপমাজ গবণমেণ্টের নিকট যে নিষ্কৃতি-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, 

গবণমেণ্ট তাহ। দিতে বাধ্য এবং অঙ্শীকারবদ্ধ। আজ চারি বসর পধ্যন্ত এই 
ধিষধে গৌণ হইয়াছে । রাজকীয় ঘোষণাপত্রে যে পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়- 
পিটাবেব মূলতত্ব নিবন্ধ হইয়াছে, সেই মুলতত্বের ক্রিয়া ব্রাঙ্গসমাজের প্রতি 
[বপ্থাব করিতেই হইবে । আমি রাজ্যশাসনের শীর্ষস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার 

“ই €ৃ০ প্রতিজ্ঞা যে, আমি সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই। থে অল্প সময়ের জন্য 

*গিত থাকিল, ইহার পর কোন প্রকারের বাধ। বা আপত্তি এই পাওুলেখ্য- 
'বপিবদ্ধ করা হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ব করিতে পারিবে না1” 

শাপনাদিগকে এইবপে লিখিঝার যে স্বাধীদত। গ্রহণ করিলাম, তজ্জন্ কুপাপূর্রবক ক্ষম! 
ন.1বন, আশা করিয়া, 

হে মহোদয়গণ, 

বিনীতগ্।বে আপনাদের চির বাধ্য তৃতাত্ব স্বীকার করিতেছি 

গ্ীকেশবচন্ড সেন।* 

ডাক্তার নম্ঘ্বাণ চিবার্স প্রভৃতি সকলেই সাদরে এই পত্রেয় উত্তর প্রদান করেন। ইহারা 

পকনই নাশ পক্ষে ফোড়শবর্য বিবাহের যেগ্যকাল নির্ণ্ করেন, কেবল ডাক্তার চন্রীকুমারের 
ন'« ১ইু্দিশ বর্ধ নলপক্ষে বিবাহযোগ্য কাল। 



৩২ 

ভারতাশ্রম-সংস্থাপন 

“মির।র” পন্দ্িকর দৈনিকে পরিণতি ও ভারতসংক্কার মভার বিবিধ শাখার কার্য্য 

বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া আমবা, £ 

সময়ে কি প্রকার কাধ্যব্যস্ততা উপস্থিত, তৎসঙ্গন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক 

[কছু উল্লেখ করিতে পারি নাই । এ সময়ে সকল কার্ধামধ্যে ভারতাঅমস্থাপন 

প্রধান কাধা । উচ্তার উল্লেখের পুর্বে অন্যান্তা যে সকল কাধ্য এ মময়ে কেশব 

চক্র এবং তাহার বন্ধুবর্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল, অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেধ 

করা যাইতেছে । ইংরাজী ১৮৭০ সালের যাই অবসান হইল, অমনি (১ল। জান 

যারী, ১৮৭১ খৃঃ) মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে পবিণত হইল। ইত্ংপুঝে 

আর ইংরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্তৃক সম্পাদিত হষ নাই, 

মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে কেশবচন্জ্র ও ভাষার 

বন্ধুবর্গ একান্ত ব্যাপৃত হইয়া পডিলেন। রজনীতে তীহাদিগের নিদ্রা! নাই, 

দিবসে তাহাদিগের বিশ্রাম নাই। এই কাধ্যের মুলে ঘি নিংস্বাথ উংদা 

বিমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের শরীব ও মন কদাপি ঈদৃশ নিয়মতদ 

বহন করিতে পারিত না, শীঘ্রই অবসন্ন তইয়া পডিত। কিছু দিনের মনো কাম! 

ন্বশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা নিড্রা ও বিশ্রামের সময় পাইলেন । একবি। 

কাধা কেশবচন্দ্র কোন দিন ভালবাসিতেন না। যখন কাধ্য স্থুশুঙ্খল হইল, তথন 

বিবিধ প্রকারের কাধা বাড়িয়া উঠিল । ভারতসংস্কবারসভার বিবিধ শাখার কাথা 

এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার কাধ্যের কি প্রকার বাহুলা 

হইয়াছিল, তাহা! ত২কালের কাধ্াবিবরণ দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। £ 

সময়ে সাতষট্রি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কাধ্য শিক্ষা] করিতেছিলেন *। স্থল 
টা শি শি ০১ সাপ 

* শিল্পকায্যশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষ।তে উৎসাহদান জন্য ভান্ত।/ড়ার জমীদ।র জ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞের 

সিংহ দুইশত টাকা দান করেন। ইনি আজবুদ্ধ হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্থে হানুরাগ ও সংকণ্র 

উৎসাহ ইহার পূর্বববৎ অক্ষুপ্ণ আছে। ইনি মিরার পত্রিকাগুল যত্বে রক্ষ! করিয়াছিগেন, তাই 

অ।মাদের বিবরণসংগ্রহ সহজ হইয়।ছে। 



ভারতাশ্রম-সংস্থাপন ৯১৩ 

সমাচাব সর্ববশ্তদ্ধ ১৭,০৪৬ খণ্ড বিক্রীত হয়। শিক্ষয়িত্রী-বিগ্ভালয়ে আঠার জন, 

ব্যঞ্ক। নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন শিক্ষালাভ কবিতেছিলেন। দাতব্যবিভাগে 

নিঘমিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধবা, দরিদ্র পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে 

নানে মাসে নিদ্ধারিত দান অপিত হয়। 

বেহালায় জ্বরাক্রান্ত রেগীদেব সেব। 

এই দমে বেহাল। এবং পাশ্ববন্তী পল্লীসমূহ জররোগে আক্রান্ত হইযা পড়ে। 

গবণমেণ্ট জরবোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত গুদাসীন্য প্রকাশ 

কবেন। ভারতপংস্কারপভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন ন|। 

এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজযকুষ্খ গোস্বামী, শ্রাযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, 

শব শ্রমান গোপালচন্ত্র বস্থু এবং ডাক্তার শ্রযুত্ত ছুকড়ী ঘোষ সপ্তাহে 

॥ দিন বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত ওষধ ও পথাদি 

পর্দে গইঘা তাহারা যাইতেন। এই ছুই দিন তাহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন 

উপবাণা থাকিয়া রোগীদিগকে ওধধ পথা বিতরণ করিতে হইত । তাহারা 

পরাতে নাতটার সময়ে গিয়া অপরাক্ক তিনটা পধ্যন্প বোগীদিগকে ওুষধধ পথ্য 

বিঙবণ করিয়। গৃহে ফিরিয। আপিতেন | ইহারা দেডমাসের মধ্যে একহাজার 

পা১ এত আটাত্তর জন রোগীকে ওষধাদি বিতরণ করেন । ইহাতে ৩৭১২ টাকা 

বাথ হইথা যায়। এই বয় সঙ্কুলন জন্য দাতব্যসভা হইতে চাদাসংগ্রহনিমিত্ত 

“8 হথ। শ্রীযুক্ত বিজয়রু। গোস্বামী স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাধ্য নির্বাহ 
ববিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেহালায় গমন করিষা রে।গীদিগের জন্য অপরিমিত 

পরিশ্রম করেন। এই অপরিমিত পরিশ্রম তাহার হৃাদ্রেগউতপত্তিব অন্ততর 

কাবণ বলিতে হইবে । | 

আধ্যাত্মিক কাধা ও প্রথম ''ব্রাঙ্গডায়ারী” প্রকাশ 

এ নকল তো! গেল বাহিরের কার্ধ্য, আধ্যাত্মিক কাধাও এ সময়ে সমধিক 

উৎসাহের সহিভ নিষ্পন্ন হইতেছিল। ব্রাঙ্গবন্ধুদভাব কাধ্য অনেক দিন স্থগিত 

হিল, আবার উহার কাধ্য নৃতন উৎসাহের সহিত আবন্ত হটল। ব্রহ্ষবিদ্যালয়ে 
কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিতে ও ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। ব্রাঙ্ষিক।- 

পমাজের কার্য এ সময়ে অক্ষুপ্নভাবে চলিতেছিল। নারীগণ আপনার্দের উন্নতি- 

ধিষধে উদামীন ছিলেন না, তাহারা মহিলাসভাতে কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান 
৯:9৫ 
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কর! সমুচিত, প্রকাশ্ঠ স্থানে তাহার। কত দুর স্বাধীনভাবে গমনাগমন কবিতে 

পারেন, ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সমযে বাছ! 

রামমোহন বায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সম্পত্তিরক্ষকগণ ব্বর্গস্থ মহাত্সার নঘাবি- 

স্তম্ভের সংস্কার জন্য কেশবচন্দ্রের হস্তে পাচশত টাকা ন্যস্ত করেন । কেশব 

এক্ষণে যেন শত হস্তে কাধ্য কবিতে লাগিলেন, কিন্ত এত কাধের বাস্ততাৰ 

মধ্যে তাহার জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল । এ কথা পরবে 

বক্তব্য, এখানে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, কেশবচন্দ্র আপনার খ্াতি 

প্রতিপত্তির জন্য কখন ত্র করেন নাই, অথচ তাহা স্বভাবের নিয়মে আপন 

হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়। পড়িতে লাগিল । ইংলগু হইতে একজন খু 

লিখিয়া পাঠাইলেন, কেশবচন্দ্রের একটি অর্ধপ্রতিমৃত্তি লগ্ডনের ইণ্টারগ্তাখনাদ 

একজিবিশনে প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা! এখন রযঘাল আলবাটাহলেব চিত্রাগাবে 

রক্ষিত হইতেছে । এই বর্ষের (১৮৭১ থুঃ) অন্তিমে, ১৮৭২ সনের জন্য গ্রথম 

“ব্রাক্মভায়ারী” কেশবচন্দ্র বাহির করেন। ডাক্ারীতে বিবিধ শাস্ব হইতে 

এবং আধুনিক গ্রস্থকারগণ হইতে তিন শত পয়ষট্টিটি প্রবচন, পোষ্টাফিঃ 

প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতবা বিষয়, ব্রা্গলমাজের সংখ্যাদি, ব্রাহ্মসমাজের 

প্রধান গ্রধান ঘটনা, ব্রহ্মমন্দিবের ফটে৷ ইত্যাদি ছিল। ঠত্রাঙ্গ পকেট 

আল্ম্যানাক্ ও ডায়ারী” ইহার নাম হয। 

গ্্রীশিক্ষয়িত্রী-বিগ্ভালয়ে গবর্ণমেন্টের সাহাযাদান 

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ করিবার কারণ উপস্থিত হর! 

আজ তিন বংসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষযিত্রী-বিগ্ালয়ের কাধ্য স্বয়ং চালাইতে 

যত্ব করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইলেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট তার 

কোন বিদ্যালয়ে সাহাধ্যদানে কৃতমক্কল্প হন। কেশবচন্ত্র যে শিক্ষয্বিত্রী বিদ্যাপয় 

স্থাপন করিয়াছেন, শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেসুর আটকিন্সন উহাতে 

সাহায্য দান করিতে এই জন্য অসম্মত হন যে, উহা কোন একটি ধন্মসম্প্রদায়েও 

অন্তর্গত। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ 

করেন যে, “এই সকল বিষয়ে যে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে, তাহার 

বলেন যে, কোন একটি ধশ্মের অনুসরণ বিনা নারীদিগকে শিক্ষা দান করা। 

অথবা তাহাদিগকে কাধ্যসম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়৷ অত্যন্ত আপজ্জনক , লেপ্টেনে 
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গর্ণব আপনিও ইহাই মনে করেন।” লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই অভিপ্রায় 
অন্ুসাবে শিক্ষধিত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্য কেশবচঙ্জকে 

সংবাদ প্রদত্ত হয। শিক্ষাবিভাগের কর্তিপক্ষগণ কেশবচন্দ্র-গ্রতিষ্ঠিত শিক্ষদিক্রী- 

বিদ্ভালযেব প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবাব জন্য গবর্ণমেপ্টকে বলেন যে, 

গবণমেন্ট-স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষযিত্রীবিগ্ভালয়ের যত্ব বিফল করিবার জন্য কেশবচন্তর 

স্ববং শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন । গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের এ কথায় 

কর্পাত করেন না। 

“ত্রাঙ্গ-আবাস” ও এপ্রাঙ্দিকাবাস” 

কেশবচন্দ্র এত কাধাব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহত্তম কাধ্যা- 

»্ানেব বিষয় তুলিয়া যান নাই । পৃথিবীতে একটি সখী পরিবার সংস্থাপিত 
হব, প্রথম হইতে তাহার এই হদগত যত্ব। ইংলগ্ডে তিনি যে গৃহস্থখের 

নিদর্শন দেখিয়। আদমিলেন, উহ্হাতে তাহার হৃদয় আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত 

১ল। কেশবচন্ত্র জানিতেন, নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া অশন 

বশনাদিব উত্কৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে, তাহার হদিস্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণত৷ 

শা করিবে না। বাহিরের সুখ স্বচ্ছন্দতা একান্ত অস্থায়ী, তাহাতে 

পাবিবারিক স্থথ কিছুতেই দৃঢ়মূল হয় না । শোক ছুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে 

এাসিবেই আপিবে। অতএব ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যাহাতে 

গবীন গৃহের স্ুত্রপাত হয়, তাহারই জন্য তিনি যত্ববান্ হইলেন। ব্রাঙ্গ-আবাস 

( বোডিৎ) স্থাপনের প্রস্তাব কয়েক পংক্তিতে তিনি মিরারে লিখিয়া দেন। 
এই প্রস্তাবেব কয়েক সপ্তাহমধ্যে কলিকাতা ও মফম্বলস্থ ব্রাহ্গগণমধ্যে এ 

গন্ধে শমালোচনা সমুপস্থিত হয়। নবেম্বর মাসের শেষে 'ব্রাপ্ষিকাবাল” 

| বোডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার আকার ধারণ করে। 
বিগ্ভালযসংলগ্ন মহিলাবাসে অবস্থান করিবার জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ 

গ্রাপন করেন। | তাহারা এ বিষয়ে এত দূর উৎসাহ-প্রকাশ করেন যে, তাহারা 

খ্গবোধ জানান যে, এ সম্বন্ধে যেন আর কালবিলম্ব'না হয়। মফস্বল হইতে 

বা্গবন্ধুগণ তাহাদের পরিবার মহিলাবাসে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। 

ঈদুশ আবাস স্থাপন করিতে গিয়া পরিশেষে ' বা খণজালে' আবদ্ধ হইতে হয়, 
মদ:হাবে কাধ্য স্থগিত হয়, এজন্য ধাহারা আবামের অধিবাসী হইবেন, 
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তাহাদিগকে নিরাশ না করিয়া উপযুক্তসংখাক অধিবানী সংগ্রহ কবিবাব জন 

প্রস্তাবকগণ বিশেষ যত্ব করিতে থাকেন । 

দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে “প্রেমধাম" ব্ষিয়ে উপদেশ 

কেশবচন্দ্র কোন প্রস্তাব অপূর্ণ রাখিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেবণায 

যখন তাহার মনে যে অনুষ্ঠান কবিবার ভাঁব উপস্থিত হইত, উহ! যাহাতে কাষো 

পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি মণ্ডলীকে প্রস্তুত করিয়া! লইতেন । উৎসব উপস্থিত 

তাহার মনে যে ভাবের সমাগম হইযঘাছে, তদন্ুসাবে তিনি ১১ই মাঘের (১৭৯ 

শক) প্রাতঃকালে যে উপদেশ (১) দেন, তন্মধ্যে এই কথাগুলি তিনি উপস্থিঃ 

উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন £-_ভ্রাতগণ, ভগিনীগণ, এই মাত্র তোমবাএই 

স্বমধুর সঙ্গীত শুনিলে, বড আশা করে, তোমার দ্বারে, এসেছি ওহে দঘাময। 

প্রভূ তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয" 

ঈশ্ববের কাছে মকলে মিলিব। আঙ্গ এই মিনতি করিলাম, “যেন এই দীপক 

মনোবাঞ্চ। পূর্ণ হয় 1» তোমাদেব প্রতোকেব মনোবাঞ্তা কি এবং আগাৰ 

মনোবাপ্চ। কি, পিতা তাহা জানেন । এক এক জনেব অবশ্য এক একটী মনো- 

বাঞ্ছ! আছে, এবং তাহ পিতা! জানিষ। নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন । বন্ধুগণ! আমি 
আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পিতাব নিকট বিশেষরূপে একটা মনোবাস্া প্রকাণ 

করিয়াছি । আমিও গোপনে তাহাকে এই কথাটা বলিয়াছি, যেন এই দীনের 

মনোবাঞ্চা পূর্ণ হয়।? সে বাঞ্চাটী কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবাব চন 

উতস্থক হইয়াছ? বন্কাল হইতে পিত। এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, 

যখন যাহা বাসনা কবিয়াছি, তাহা! পূর্ণ করিয়াছেন; আমাব বিনা প্রার্থনা কত 

স্বর্গের সামগ্রী দান করিযাছেন, তাহাতো গণনাই করিতে পাবি না। কিন্ত 

আজ যে ধনের আকাজ্কা করিয়াছি, সে ধন না পাইলে কিছুতেই এ দীনের 

দীন্তা যাইবে না। তোমাদের মধ্যে ধাহাবা অতি নিষ্টর, তাহারা বলিতে 

পারেন, আমার এই মনোবাঞ্কী কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, ইহ! আমার ত্রম 

এবং ছুরাশা | কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া বপিতেছি, এমন 

নির্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও ট না। আমার যে মনোবাঞ্ধা, তাহা কর্মনা 
একশ পপ পপি সপ ৭ শি 

(১) বত্বারিংশ উৎসবের নি মধ্যে উপদেশটা ১৭৯৩ শকের ক মাথের ধর্মতবে 

জষ্টুব্য। 



ভাবতাশ্রম-সংস্থাপন ৯১৭ 

নদ, তাহা কবিত্ব নয়) কিন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই এই জগতে পরম 

মতা এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের 

প্রধান আশা । কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাঞ্চা নহে, কিন্ধ ইহাই প্রেমময় 

স্বীয় পিতাব গুঢ অভিপ্রায় । সেই বাগ্চটী কি? ভক্তিবিহীন হইযা তাহা শুনিও 

না, কিন্তু সর্বাপেক্ষ। পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনোবাস্কাটা 

শবণ কব। সেই বাঞ্ছাটী এইঃ-- আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক স্থান 

হইতে ধন সংগ্রহ করিষা এই ব্রক্মমন্দির নিশ্মীণ কবিযাছিলেন, তেমনই ভিন্ন 

চিন্ন দেশ হইতে আধাদিগকে লইয়া তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন 

কবেন। এই মন্দিবে বসিয। কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ 

উপোগ করিলাম, তাহা ম্মবণ করিলেও রৃতজ্ঞতাবসে হৃদয় আর্দ হয়! কিন্তু 

এ সকলই মিথা! এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিবেব দ্বাব। এই মন্দিরের মধ্যে 

একটি চিবস্থায়ী মন্দিরের শ্ুুত্রপাত না হয। বাহিবেব মন্দিরে বসিয়া আর 

কন কাল পুণা শান্তি লাভ করিব? ইহার সঙ্গে ত কেবল শবীবের যোগ। 

হাই এমন একটি মন্দিবেব প্রয়োজন, যাহার মধ্ো বপিঘা অনন্তকাল পিতার 

শৌন্্ধা দর্শন কবিব | সেই মন্দির কি” পিতার প্রেমধাম। কোথায় সেই 

প্রেমপাম? ভাহাব পুক্রকন্ঠাদিগের মধ্যে! ইহাদের মধোই তাহার প্রেমবিস্তার। 

&হ'ন। ভিন্ন ভালবাসিবার আব তাহার কে আাছে? এবং ইহাবা ভিন্ন তাহাকে 

হালবাসে, জগতে মাব কেহই নাই ।” 

ঈশ্ববেব এই প্রেমধামনিশ্মাণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবামী উদ্যুন্ত হইযাছেন, 

মপৰ কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহ নহে। ইংলগড জাশ্মীণি আমেরিকা 

প্রতি সমুদায় দেশের লোকেব কত ভালবাসা, কত শ্রদ্ধা, কত সহানুভৃতি! 

ঠতান নিদর্শন প্রত্াক্ষ করাইবাঁব জন্য তিনি বলিলেন, “তোমাদিগকে অনেকে 

হালপাদসন এবং তোমবা যে মহারত অবলম্বন কবিঘাছ, অনেকে তাহার প্রশংসা 
ক:বন, এবং যাহাতে তোমব1 আবও উন্নত ও পবিত্র হইতে পাব, এই জন্য 

হাহারা ব্যাকুল। তাহার চিহ্ৃম্বরূপ দেখ, এ বাগ্যন্ত্র ( বিলাত হইতে প্রেরিত 

বঙমূলা অর্গাণ যন্ত্র *) 1 বল দেখি, তোমাদেব সঙ্গে ইংলগ্ডের ভাই ভগ্মীদের 
টা পিপিপি এ -ীীশশিশি পাশ পিপিপি 

* ব্্গমন্দিরের ব্যবহারার্থ বিলাতের কতিপয় বন্ধু এই অর্গাণটি প্রেরণ করেন। ইহা 
পৌঁষ ম'সের পেষে কলিকাতা পছছিয়াছিল । এই অর্গাণ উচ্চে » ফীট; সুতরাং উপরের 



৯১৮ আচাধ্য কেশবচশ্্র 

কি সম্পর্ক? কেন তাহারা বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে 

এই স্থন্দর মন্ত্রটি দান করিলেন?” কেশবচন্দ্র যে “প্রেমধাম”-স্থাপনের জন্য 

সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহ! কি ভাবমাত্র, না, তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও 

আছে? এ সম্বদ্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, আমরা তীাহারই নিকটে শ্রবণ করি। 

“আজ পিতা সকলকে এখানে আনিয়া বলিতেছেন, সিস্তানগণ! পবম্প 

প্রেমভোরে বদ্ধ হও 1. --ভ্রাতুগণ। তোমরা কি এ সকল কথা শুনিতেছ 

না? পিতা স্বর্গ মর্ত্য বিকম্পিত করিয়| প্রেমধাম নিশ্মাণ করিবার জগ্ঠ 

তোমাদ্দিগকে ডাকিতেছেন। কিন্তু তোমরা এতই বধির যে, কোন মড্ডেই 

মেই আহ্বান শুনিবে না। যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার? আঘি 

বলি, এই দেখ, তোগাদের অতি নিকটে । পিতা তোমাদের কাছে থাকিযা। 

আরও আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দবাব। 

এই ন্বগীর পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাহার প্রেমহস্তেব 

কাধা সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাহার কথায় সমস্ত জগং 

পরিপূর্ণ হইল, কিন্ত তোমরা তাহা বুঝিলে না 1” এই প্রেমধাম কি এই ক্য 

জন ব্যক্তিতেই আবদ্ধ খাকিবে? না, কখনই নহে । “তোমরা আগে ভাই 

ভগ্রীদের সঙ্গে সম্মিলন কর । তাহা হইলে তোমাদের পবিজ্ব প্রেমোজ্জল মুখ 

দেখিয়া জগতের লোক উর্ধাশ্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়1! আসিবে; স্বর্গবাজো 

আনিবার জন্য আর তাহাদিগকে ডাকিতে হইবে না। তখন পূর্ধব পশ্চিম, 
বিলাত ভারতবর্ষ এক হইবে । কালের ব্যবধান, স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। 

পুরাকাঁলের ধষি নকল আপিয়| তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্তন করিবেন, এবং 

বর্তমান সময়ের মূর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নর নারী, যুবা বৃদ্ধ সকলে আগিয়! তোমাদের 

সঙ্গে একপ্রাণ একাত্মা হইয়া দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে, 

আমরা স্বর্গে যাইব । যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহারা 

বলিবে, চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম) গৃহ কি? ক্রহ্ষধাম। প্রচারকগণ, অহঙ্কার 

করিও না। তোমাদের যড্ধে নয়, কিন্ত ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে তাহার সম্তানদিগের 

গযালারীতে উহার লন্নিষেশ অসম্ভব জন্য, মন্দিরের মধ উত্তর দিকে উহ্থা স্থাপিত হইর়াছে। 

উত্মবের মময়ে (১৮৭২ খু) উহা! প্রদশিত হইয়ছে মাআ, এখনও বাজাইবার যোগ্যতবে 

সাজান হয় নাই। 
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দঃগ দূব করিবেন” এই প্রেমধাম কি তবে কেবল পৃথিবী লইযা সংস্থষ্ট? না। 

গঞ্জ পিতাকে বলিয়াছি, প্রাণের ভাই ভগিনীদেব যেন তাহার কাছে দেখিতে 

পাই । আজ পিতার দয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম । মুখে আর হৃদয়ের কথা 

বদিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলগু, ভারতবর্ষ 

এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্তমান কালের 

সাধুগণ পরম্পর সন্বদ্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ, দেখাও তোমার 

প্রেমধাম, তখনই পুরাকালের ধধিগণ, মহষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহম্মদ, এবং 

বর্কমান ব্রাঙ্গ পরিবার সকলেই তাহাদের প্রেমময পিতাকে সঙ্গে কবিষ। হৃদয়ের 

নিকটে আসিয়া দাডাইলেন 1” 

পরিব।র-সাধন 

প্রাতে প্রেমাধাম-স্থাপনের জন্য যখন অনুরোর হইল, তথন মকলের মনে 

পরেবাব-সাধনেব উপায় জানিবার জন্য যে প্রবল স্পৃহ। উপস্থিত হইবে, ইহ 

নিহাথ ম্বাভাবিক। অতএব অপরাহে আলোচনামধ্যে পবিবারলাধন কি 

গকাবে তথ, তৎসঙ্গদ্ধে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল । এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে 

« সমঘেব অতি ঘনিষ্ঠ যোগু, অতএব এ প্রশ্নের উত্তর(১) আমরা উদ্ধৃত করিয়া 

দুহছি। “ত্রঙ্গনাধনের ঘেমন দুই অঙ্গ--ক্রহ্গদর্শন এবং বরঙ্গাদেশ, পরিবার 

পাপন সেইরূপ ।  ভক্তিনয়নে ঈশ্ববকে দর্শন কর এবং বিবেককর্ণে তাহার 

শান] শুনিষ। জীবনে তাহা পালন করা, এই ছুই যোগ যেমন ব্রঙ্গলাপন, এইরূপ 

পরিররভাবে সমুদায় নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হন্তে তীহাদের সেবা করা, 

“ই এই সাঁধনই যথার্য পরিবারসাধন | অপবিভ্রনয়নে যদি একটা ভগ্রীকেও দেখ, 

£ব* কক্ষভাবে যদ্দি একটি ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল 

৭1 যদি ভাই ভগ্রীকে একটি:বিশেষ জেযোতিতে দেখিতে না পাও, তবে 

“কল মিথ্যা । অনেকে বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষাদান, বিছ্যাদ্দান, উপদেশ- 

পণ ইত্যাদি করিলেই ধশ্ম হয়; আমি বলি, কখনই না । যদি ভাই ভগ্নীকে 

ভাবে দেখিতে হয়, যেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধো বাধিয়া রাখিতে 

হব, যেৰপ মেবা করিলে তাহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে 

৭. পাব, তবে কি কেবল অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবারসাধন 

(১) ১৭৯৩ শকের ১৬ই ফা ফাস্তুনের নের ধর্দমতত্বে ষ্টব্য | 



নি২০ আচাষা কেশবচন্দ্র 

হইতে পাবে? পরিবারসাধন আধ্যাম্মিক ব্যাপার । আধ্যাত্মিক পবিভ্রনয়নে 

প্রেমভাবে পরিচালিত হ্যা তাহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয । যে 

চক্ষুতে মাকে দেখি, সেই ভাবে কি আর এক জন শ্ীলোককে দেখিতে পাবি 

ম| বন্্াভাবে শীতে কাপিতেছেন, তাহ। দেখিলে থেমন হৃদয় ব্যথিত হয, অন্বেব 

তেমন অবস্থা দেখিলে প্রাণ কি সেইকপ কাদিয। উঠে? মার প্রতি অন্থুবে 

ভক্তি নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে শীতের বস্প দিলাম, মার কষ্ট দেখিয: 

অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত, তাহা হইতে পারিল না, হয় কোন মতেই 

ভক্তিদ্বা। অনুরঞ্চিত হইল না, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শবীবের 

কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে মাতৃভক্তি বলিবে? সেইরূপ ধন, জ্ঞান 

ও ধম্মোপদেশ দ্বার। পৃথিবীর শত সহ নরনারীর ছুঃখ দূর করিলাখ, কি 

কাহাকেও আপনাব বলিয়৷ চিনিয়া লইতে পারিলাম ন।, এই অবস্থায় কিক 

পরিবাব হইবে? সেই চক্ষু কেমন সুন্দর, সেই হীদয় কেমন মধুর, যাহা সর্বদাই 

নিঃস্বার্থ প্রেমে অনুরপ্জিত এবং যাহার নিকট প্রতোক নরনাবী ঈশ্ববেব গুছ 

কন্যা ।! কবে আমরা ভাই ভগ্মীদের মধো সেই পবিত্রধাম দর্শন করিব? কৰে 

তাহাদের শরীর, মন এবং আম্মার অভাব মোচন করিবার জন্য, আমর! প্রল্ন 

হৃদয়ে সমস্ত জীবন অর্পণ কারিব %” 

দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে মুক্তাকাশের নিয়ে গে।লদীঘিতে বক্তৃতা 

ভারতাশ্রমসংস্তাপনের কথ। বলিবার পূর্বে কতকগুলি পূর্বববন্তী ঘট 

লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন । এবার ছাচত্বারিংশ সাম্ধংসরিকে একটি বিশেষ দৃষ্ 

সকলের নয়নগোচর হয়। ইটি মুক্তাকাশের নিম্বে বক্তৃতা । ৮ই মাঘ (১৭৯৩ শক) 

২১শে জাগ্য়ারী (১৮৭২ থুঃ) রবিবার অপরাহ্ঠে কেশবচন্ত্রের কলুটোলাস্থ গৃহ 

হইতে নগরসঙ্গীর্ভন * বাহির হইল। গৃহ হইতে গোলদীঘিতে গিয়া সঙ্থীর্তন 
উপস্থিত। “রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ । গোলদীঘির চারিদিকেই দর্শকগণ 

দণ্ডায়মান। উভয় দিকের বহিদ্বীর পুষ্পমালা ও নবপল্লপবে স্থশোভিত। 

চতুর্দিকে রেলে সুন্দর নিশান সকল আকাশপথে উড্ভীয়মান হইতেছে । 

ও'আজ গাও | গম্ভারঘরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ক্গনাম” ইতি “ব্রহ্মমলীত ৫ 

স্ধীর্তনের” ১২শ সংস্করণের ৯৬৬।৭ পৃষ্ঠায় এবং এই সন্ধীর্তন ও এই দিনের বিবরপ ১৭৯৩ শকে! 

১৬ই মাঘের ধন্মতত্বে দেখ। 



ভারতাশ্রম-সংস্থাপন ৯২১ 

এচাবকাধ্যালয়ের বারান্দায় * নহবতের সুমধুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত 

কবিতে লাগিল। অনন্তর নির্দিষ্ট সময়ে বহিঃপ্রাঙ্গণ মহাসভার” অধিবেশন 

হ্ইল। কালেছ অট্রালিকার সোপানশ্রেণী হইতে পুষ্করিণীর তটদেশ পধ্ন্ত 

পথ তিন চারি সহশ্র লোকে আকীর্ণ। ভক্তিভাজন কেশবচন্র গেন মহাশয় 

মদাস্থলে এক উচ্চ আদনে দণ্ডায়মান হইয়! অতি গম্ভীর ও উচ্চরবে বজ্জর্ধবনণিতে 

বাঙ্গধশ্মের কয়েকটি উদার জলস্ত সত্য বলিতে লাগিলেন। ত্রাঙ্ছ ও দর্শক 

সকলেই নিন্তন্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান । প্রথমতঃ আচাধ্য মহাশয় সকলকে 

সাধন কবিয়া বলিলেন, বল 'ব্রহ্গকূপা হি কেবলম্” বল 'একমেবাদ্বিতীম্, 

বল সতামেব জয়তে,” অমনি ত্রাঙ্গগণ সমস্বরে এ তিনটি সত্য উচ্চারণ 

কবিলেন। কালে বোধ হইল, যেন সত্যের প্রভূত বল, প্রজ্লিত ধর্মো২সাহ 

তাশনের ন্যাঁ দুর্বল ভারতের পাপ ভন্মীভূত করিতে আপিল ।. -" -আচাধ্য 

নহাশঘেব মুখমণ্ডলে ধর্মবীরের ন্যায শৌধা-বীধ্য-গাস্তীধ্য-সমদ্বিত জ্োতি 

প্রকাশ পাইতে লাগিল । .....সেই অনৃশ্য গভীর আধ্যাত্মিক বাজ্য তিনি 

পছাক্ষ উপলব্ধি কবিয়া, স্ৃতীক্ষ শরের ন্যায় সত্যাস্ত্ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

খন নিশ্য়ই বোধ হইতে লাগিল, এই অপন্ত আকাশে অনস্ত বিশ্বপতির 

আনম সিংহাপন বিরাজিত। তিনি যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার 

মণো ত্রাঙ্গবন্নের আকাশব্যাপিনী উদ্দারতা ও বান্তবিকত। ও জীবন্ত ভাব 

প্রকাশিত হইধাছে।” এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সতা, নিষ্নে উদ্ধৃত 

উপপেশাংশ তাহা বিশেষরূপে প্রমীণিত কবিবে। বস্তৃতাস্থালে ইউরোপীয়গণের 

মাপা যেস্তব আর্থার এক্ কিন্েয়া্, রেবারেগ্ড জে লং, ডাঞ্জার ডি ওয়াল্ডি, 

বপাবেপড জৈ পি আষ্টন, জে ই পাইন্, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

“অনেকে র্রক্ষজ্ঞানী” নামেব প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। পে ছে 

খদূলক। তোমরা যদি ব্রাঙ্গনাম না চাও, তাহা হইলে এ নামটি পরিত্যাগ 

কব। ইহাকে সত্য ধর্দ বল, প্রীতির ধর্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম বল। মুষা ঈশা 

চৈনগ্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, 

ইহা তাহাই; আজ ঘরের ভিতর আমরা বদ্ধ হই নাই । সকল প্রাচীর ভঙ্গ 

গোলদীির দক্ষিন ১5 সংখ্যক বা্টা। এখানেই 
মিরার স্কাধ্য।লয় প্রভৃতি মকলই 

আনস্থিত ছিল। এখন ইহাতে সিটি স্কুল (0105 5০০০1) আছে। 

১১৩ 



৯২২ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 

করিয়াছি, অশীম আকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ, বাষু আমাদের প্রচারক, এ থা 

আমাদের আলোকদাতা, আমাদের ধর্মের উদারতা সমুদায় সন্কীর্ণতাকে ভেদ 

করিয়। বাহির হইয়াছে । উদারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া, যাহা কিছু সাম্প্রদায়িক 

ভাব, তাহা বিনাশ করিতে হইবে । আমরা কোন সঙ্ীর্ণতা মানি না, এই যা, 

এই বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ আমাদের সাক্ষী । চারি দ্রিকে যে সকল লোক 

দেখিতেছি, সকলেই জাতিনিধ্বিশেষে একত্র হইয়াছেন । ইহাতে গ্রত্যঙ্ 

হইতেছে যে, ঈশ্বরের ধশ্ম এক, পরিবার এক, যেমন তিনি এক । আমবা 

সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা, এ ধশ্মের উদারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ 

পরাস্ত হয়। মহাসাগরপারে আজ ব্রক্মনাম শুনিতেছি। সকল দেশীয় নবনাবা, 

ইহলোক পরলোকবাসী কল সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগবপাবে, 

পর্বত-উপরে, বিজন কাননে, সজন নগরে ধাহার। পিতার নাম করিতেছেন, 

তাহাবা আমাদেরই । যখন এত বড় উদার আমাদের ধম্ম, যাহা বাযুব সঙ্গ 

পৃথিবীময় প্রচলিত হইতেছে, সে ধশ্মকে কে বাধা দিতে পারে? কাহার প্রতি 

শত্রুত। করিতে আমর! আপি নাই, কিন্তু বক্ষঃ প্রসারণ করিয়া মকলকে ভ্রাতা 

বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যে বিদ্বেষী, সে ক্রান্ধ নহে। 

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্রীয। দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের চরণতলে যে অবলুষ্ঠিত 

হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেমদান করিতে পারে, সেই ব্রাহ্ম । যাহার মনে সঙ্ধীর্ণত 

নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।” 

টাউনহলে “পুর্ববতন বিশ্বাস ও বর্তমান চিন্তা” বিষয়ে ব্তূ ত। 

এবার টাউনহলে ( ১৩ই মাঘ, ১৭৯৩ শক) “পূর্বতন বিশ্বাদ ও 

বর্তমান চিত্ত!” (27100160150 68100500106 50০০0180019 ) 

বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতা গ্রস্থাকারে আজও নিবদ্ধ হয় নাই। 

মিরারে ইহা যত দুর প্রকাশিত আছে, তাহাতে বক্তব্য বিষয় নিঃশেষ- 

রূপে বলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন, তাহার সকলই আছে। এই 

বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে :-আদিম সময়ে ধশ্ম 

আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবং আত্মার অন্রপান ছিল, বর্তমান সময়ে ইহা 

এঁতিহাসিক ঘটন। হইয়! পড়িয়াছে। নে কালে উহা] একটা জীবন্ত শক্তি ছিল' 

লোকের! উহার সংস্পর্শে জলন্ত অগ্নিসদূশ হইত, এখন উহা বুদ্ধি ও বিচারের 
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ব্যি হইয়াছে। ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষয়ের মত ভাল করিয়। 
বুঝিবাব জন্য এখন সকলের যত্ব। পূর্বকালের লোকের! ঈশ্বরের সন্নিধানে 
দগ্ডাবমান হইয়া তাহার মহত্ব এবং পৌরব প্রত্যক্ষ কারতেন; এখনকার লোকের। 
গন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজ্য প্রণালী প্রভৃতির মধ্য দরিয়া ঈশ্বরের সন্গিধানে 
যাইতে মন্ত্শীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই ছুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামগ্স্য 
কব একান্ত প্রয়োজন। একটি আর একটি বিনা কখন পূর্ণ হইতে পারে ন।। 
জ্ঞান ও আধাত্মিকতা, ভাব ও কাধ্যতঃ নিয়োগ, এ দুই পূর্ণ ধর্মে চাই। 
মানের জ্ঞান ও সভ্যতা, গ্রাচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাভ, এ দুইয়ের 
সম্মিপন নিতান্ত আবশ্যক | ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রাচীন ধশ্মের ইহাই 
নাব। ঈশ্ববকে ন! দেখিয়া, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ না করিয়া কখন আত্মা পরিতৃণ্ণ 
হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ তাহার জন্ ক্ষুধিত ও তৃষিত। উনবিংশ 
“তান্দী হয়তো বলিবে, ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
দাহুযেব বিশ্বাস যত কেন উচ্চ হউক না, অনন্ত সর্বথা তাহাব অতীত । 
€ কথ। শুশিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বর কি সর্বব্যাপী নহেন? 
/প্পাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না!। 
খড্ান ধশ্মেব সহকারী, কিন্তু বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান অন্ধশন্তি ও অন্ধনিয়ম 
বপ। আর কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্ররুতি ভিন্ন কোথাও আর কিছু দেখিতে 
গাঘন।। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করে না, শক্তি ও নিয়মের 
হবে উহ ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্ধবিধ প্রারুতিক ক্রিয়ার 
ভবে সেই আদিকারণ, সেই সর্ববপ্রবর্তক জ্ঞান, এবং সেই সর্বশক্তিমতী 
্ছাশক্তি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের নিকটে সমভাবে অভিবাক্ত হন। এই 
৭ কেবল একটি যন্্মাত্র নহে; কেবল শুষ্ক নিয়মাদি-যোগে স্বর্গরাজ্য সংসষ্ট 
১, অথবা পেই আদিকারণ স্ু্ম্ ভূতমাত্র নহেন। সর্বত্র শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য 
: শীপাযা, সর্বত্র ঈশ্বরের শাস্তত্ব ও নিযন্তত্ব দৃষ্ট হয়। এ সমুদ্বায় এক 
বধপুক্ষকে অভিব্যক্ত করে! তিনি পুক্ষষ, একথা বলিতে বিজ্ঞান সঙ্কৃচিত | 

1%ধ বলিলে বা তিনি মাছগষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, জ্ঞান 
£ ক্বাধণ ঘোর সংশয়ীও স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্ত তিনি পুরুষ, ত্বাহাকে 
১“ প্রাণ বলিতে পারা যায়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে চায় না। মাচুষ বাক্তি 
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কেন? সে স্বাধীন ও স্বতন্্ব। যদি তাহার স্বাধীনতা অস্বীকার কব1। 

তাহা! হইলে বিচারালয়াদি সমুদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মানুষ যদি স্থা 

হইল, তবে ঈশ্বর কি স্বাধীনেচ্ছাবান্ পুরুষ নহেন? তীহারই ইচ্ছাশক্তি 

সমুদায় নিয়মিত করিতেছে নী) তিনি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নহেন, 

পরমপুরুষত্থে আমাদিগের নিকটে উজ্জলতররূপে প্রতিভাত। পরমপুরুষৰ 

দেখিতে গিয়া বহু দেববাদ উপস্থিত হইযাছে, এজন্য তাহাকে পুরুষ বলিতে ব 

মান কালের লোকের ভীত, আবার অন্য দ্রিকে বাক্তিত্ব অস্বীকার ও ঈশ্বব 

সকলের মূলোপাদান কবিয়া জগৎ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িয়াছেন, অদ্বৈতব 
উপস্থিত হইয়াছে, স্থতরাং বিজ্ঞানবিদগণ, ঈশ্বরকে দেখা যায়. ঈশ্বরের বাণী শু 

যায, এ ছুইই নিরসন করিয়াছেন। আমর! ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, শত্তিব শা 

বলি, তিনি সমুদায় জগতেব অন্কবে বাহিবে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তি 

জড়” নহেন, চিন্থাপ্রস্থতও নহেন | তিনি অনন্ত পরমপুরুষ, তিনি সমুদায বি 

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তারই মঙ্গলাভিপ্রায় সর্বত্র পূর্ণ হইতেছে 
সর্বত্র তিনিই জীবন্থভাবে বিরাজমান। পূর্ববর্তী খষিগণ মহাজনগণ ঈশ্বর! 
দেখিযাছেন, তাহার কথা শুনিয়াছেন, হিন্দু ও যিছদী ধশ্ম উভয়েতেই ইহা 
প্রমাণ দেখিতে পাওয়! যায । ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহার কথা শুনা দা 

ইহা বলিলে, ঈশ্বরের জড় কপ আছে, জড শব্দ আছে, ইহাই কি বুঝি! 
হইবে? তিনি জ্যোতিশ্ময়। ইহ| বলিলে, তিনি অন্ধকারময, ইহ| কেন বঃ 

হইবে না? তিনি অন্ততঃ জড আলোকও নহেন, অন্ধকারও নহেন। তি 

চিদাআ্সা। ধাহার! ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাহার কথা শুনিয়াছেন, তাহা 

তাহাকে পরমাত্মবক্ূপে পবিত্রাত্মবরূপে দেখিয়াছেন, তাহার প্রভাবে অন্তরের 

অন্তরে নৃতন সত্য, নৃতন জ্ঞান, নৃতন ভাব লাভ করিয়াছেন। আত্মা যা 
তাহাকে না দেখে, তীহার কথা ন! শুনে, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্বণ 

হইয়া পড়ে। সংসারের ছুঃংখ ক্রেশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সকল সম 

ঈশ্বরের সঙ্গে বাস কবা প্রয়োজন । “অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়! আমরা দৃে 

পরিহার করি, আমবা যেন ্বছ্যুতিক শক্তি বা চৌম্বক শক্তির নিকটে মন্তক 

অবনত ন। করি। আমাদের মনঃকল্পনা যেন রাসায়নিক বা যান্ত্রিক কাবদে 

বিশ্রান্তি লাভ না করে। অসৎ বিজ্ঞান কেবল একটি মনঃকল্পনাকে যেন আমাদের 
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« আনাদের অষ্টার মধ্যে বাবধান করিয়া দাড় না করাঘ। আমবা)এেন সমাদরে 

দশানান পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনন্ত পুরুষকে উপলদ্ধি করি এবং বিজ্ঞান- 

গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিবন্তুন ন্ষ্টাকে আমর। অচ্চন| করি। 

| হইলে আমরা! দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙ্গলময় নন, কিন্তু 
অতি স্থন্দর, এবং তাহার স্যষ্টির মধ্যে তাহাকে দেখিষা ভালবাসিতে পাবি। 

এইকপ আমরা বর্তমান বিজ্ঞনঘটিত চিন্তার মধো আমাদেব পূর্বপুরুষগণের 

প্রাচীন বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলন্ধি করিতে পাবিব এবং তাহাদের মত ঈশ্ববেব 

শীন্দ্ধা দর্শন করিতে সমর্থ হইব ।” 

“ত্রাহ্মদিগের শাস্ত্র” বিষয়ে উপদেশ 

এই সমব আদেশশরবণপ্রধান। কেশবচন্দ্র আপনি এই কথা ১১ই 

মাঘেব (১৭৯৩ শক) সায়ংকালের উপদেশে বলিয়াছেন। তিনি উপ- 

“শি (১) এইরূপে আরস্ত করিযাছেন, “উতসব-বজনীতে ব্রাহ্মদিগেব 

বিশেষ কর্তবা কি? বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাঙ্দেবা কোন্ বিষয়ের 
মালোচন। কবিবেন?  ১১ই মাঘের (3৭৯৩ শক, ১৪শে জানুয়ারী, 
১৮৭১ খুঃ) সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ হইতেছে! গত বসব এখানে 
££ মন্দিবে উপাসকমণ্ডলী কি শ্তুনিয়াছেন? প্রতি সপ্াতে যে সমস্ত 
কথ। হষ্টযাছে, তাহার সার কি? না, ব্রাঙ্গদিগেব শাস্ব! শাস্ব ধন্মজীবনেব 

মল। শাশ্ন বিনা ব্রাঙ্গধন্ম থাকিতে পাবে ন!। শাস্সে বিশ্বাস করা পরিজঞাণের 

একমাত্র উপাঘ। যিনি শাস্ব অগ্রাহ কবেন, তাহাব ধশ্ম বালিব উপরে স্থাপিত, 

ঝড পুষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব ঘিনি স্থদ্ট ভিন্তিব 
উপবে ধশ্মঙ্গীবন নিশ্মাণ করিতে চান, তাহাকে একটি শাস্ব অবলম্বন কবিতেই 
হইবে । ঈশরকে প্রতাক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোন মপাবন্ীব গ্রয়ো দন 
নাই, ভ্াভাকে পৃজ্জা করিবাবৰ জন্য কোন পুত্তল নিশ্বাণ কবিতে হয় ন।, 
15কাল অতীত হইল, ব্রাঙ্ষেরা এ সকল সত্য লাভ কবিয়াছেন, কিন্ক ঈশ্বব 
গপকেব সঙ্গে কথা কন এবং সাধকেরা ম্পষ্টরূপে তাহার আদেশ শুনিতে পান, 
গহ বং্সরেই কেবল বিশেষরূপে এই সতা প্রচারিত হইয়াছে । ব্রাঙ্গগণ। 
থামাদের পবম সৌভাগা যে, আমরা এমন সময়ে বঙগদেশে জন্মগ্রহণ 

(১ ) উপদেশটা ১৭৯৩ শকের ১লা | ফাল্ধানের ধর্মতত্বে দ্রষটবা। 
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করিয়াছি । আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবন্তসত্য লাভ করিয়াছি, পৃথিবীর আর 
কোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই 1......মদদি কেই 
জিজ্ঞাস করেন, পৃথিবীর কোন্ অংশে জীবস্তভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হই- 
তেছে% আমি বলিব, পৃথিবীনিবাসিগণ বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে, সেখানে ঈশ্বব 
স্বয়ং ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়। উপদেশ দান করিতেছেন |... ঈশ্বর স্বয়ং 
বলিতেছেন, তাহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহার কি ধ্বংস হইতে পাবে। 
কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং তীহার লেখা বিনষ্ট হইবে? তীহাব 
কথাই ত্রাদ্ধের শাস্ত্র; অতএব ত্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর |. .... প্রতিদিন 
ভক্তকে কাছে ডাকিয়। পরম পিতা যাহা বলেন, পুত্রেব প্রার্থনায় যে উত্তর দেন, 
তাহাই ব্রাহ্মদিগের অখণ্ড শাগ্। তিনি যদি আত্মাতে কথা না বপিতেন, কে 

শুনিত সাধুদিগের বচন, কে বিশ্বাস করিত ধশ্বগ্রন্ধ এবং কে বা গ্রাহ কবিত 

পুস্তকের রচনা? জগতে ভক্তদের উপদেশ কেন এত মধুব? এই জন্য যে, স্বব' 

ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন? ঈশ্বর যাহা বলেন, তাহাই তাভার| জগতে 
প্রচার করেন, এই জন্যই জগৎ তাহাদের কথা শুনিবার জন্য এত ব্যন্ত। 

ব্রদ্মের কথাই আমাদের প্রমাণ, যখন ব্রহ্ম বলিলেন, এই সতা লও, তখন কি 

পুস্তকে, কি সাধুর নিকটে, যেখানে তাহা পাইলাম, তৎক্ষণাৎ আপনার বলি 

স্বীকার করিলাম! যাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড়, ততক্ষণা২ পিতা, মাতা, গুরু 

বন্ধু, বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমুদায়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভ্রম 

ছাড়িলাম।: 'পরের কথা এবং অন্যের দৃান্ত যে ধর্মজীবনের ভিত্তিভূমি, তাক 
কখনও অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু সেই গৃহ, যাহা ঈশ্বরের আদেশে 
নিম্মিত এবং তাহার আজ্ঞার উপরে সংস্থাপিত, তাহার কি আর ধ্বংস আছে? 

্রঙ্মমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণের সমন্ভাবে একত্র বসার আন্দোলন 

কাধা ও আধ্যাত্মিকতা এ ছুইয়ের শ্লোত সমভাবে চলিতে লাগিল, এ দিকে 
আর এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত। আমাদিগের পূর্ববঙ্গের কয়েক জন বন্ধুর 

উত্পাহে ব্রহ্মমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একত্র বসিতে অগ্রসর 
হইলেন। অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুষগণের একত্র বিমিশ্রভাবে উপবেশন, কখন 

কল্যাণের কারণ হইতে পারে না, এ জন্য এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল । এই 

প্রতিরোধের ফল এই হইল যে, রবিবার রজনীতে অন্যত্র উপাসনা প্রবন্তিত 



ভাবতাশ্রম-সংস্থাপন ৯২৭ 

ঠঠপ।  ছুঃখের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে প্রধানাচার্য মহাশয় উৎ- 
পা, দান করিলেন। আমরা সে সময়ের (১৭৯৩ কের ১ল! চৈত্রের ) 
বম্মতধেব সংবাদস্তত্তে এই কয়েকটা কথা লিখিত, 

'৩,শে ফান্তুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্ত- 
গিবি মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল । আমাদের প্রধানাচাধ্য 
মহাশয উপাসনার কাধ্য করিয়াছিলেন এবং স্বীলোকেরাও উপাসনাতে প্রকাশ্- 

দপে যোগ দিয়া সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন । আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত 
ইইপাম, তাহাব বক্তৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষভাবে কেশব বাবুর 

বিকদ্ধেই ছিল। আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোতৃবগই ইহার বিশেষ তত্ব অবগত 
আছেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় যে, এইরূপভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি 
আশ্চযা ঘে, মানব-প্ররূতির দুর্বলতা ন্বর্গের মধ্যে গিয়াও নিজ মৃত্তি প্রকাশ 
কবিতে কুন্ঠিত হয় না।” যাহ হউক, এই আন্দোলনের যাহাতে মীমাংস! হয়, 
তাহাব জন্য কেশবচন্দ্র বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন । যদি কোন মহিল! 
ববশিকার অন্থরালে বগিতে ইচ্ছ! না করেন, তাহ হইলে তাহাদের স্বাধীনভাবের 
প্রতিবোধ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়, এই বিবেচনায়, তিনি স্্রীপুরুষের 
'দিশ্রণ ন| হয়, অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বসিতে পারেন, এ জন্ ব্রহ্মমন্দিরের 
উপবেব গ্যালারীতে তাহাদের জন্য আসন নিষ্দিষ্ট রাখিবার তিনি প্রস্তাব 
পরশ | এ প্রস্তাবে সম্মতি না পাওয়াতে, পরিশেষে উত্তরদিক্স্থ সঙ্গীতজন্য 
পি স্থানের পূর্বদিকে মহিলাগণের জন্ত আসন নিদ্দিষ্ট হয়। পুরুষ ও নারী- 
'শণ বাবপধান জন্য মধ্যে একটা কাষ্ঠনিম্মিত রেল থাকে । 

বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে ''ভারতা শ্রমের” প্রতিষ্ঠা 

€ঠ ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ থুঃ) সোমবার কলিকাতা হইতে সাডে তিন ক্রোশ দুরে 
বেল বিথাস্থ উদ্যানে ভারতাশ্রম' সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু 
স্গাপাল সেন তাহার উদ্যান 'ভারতাশ্রম” সংস্থাপন জন্য দেন। এইকবপ 
গ্িব হয যে, আশ্রমের অধিবানী সংখ্যা এবং আয় বাড়িলে, উহা! কলিকাতায় 

শীত হইবে। স্বয়ং কেশবচন্ত্র ও তীহার বন্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের 
'বামী হন। স্ত্রীবিদ্ভালয়ের কাধ্য কলিকাতায় না হইয়া আশ্রমেই হইতে 

+। প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধু আশ্রমবাসিগণের দ্বারে ঈশ্বরের নাম 

মা 

০ 
আর 

আ। 
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কীন্ত্ন করিতেন, সেই নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শযা। হইতে গার্োথা, 
করিতেন । উদ্যানে বাহির ও অন্দর মহল, দুইই ছিল। প্রাতে অস্ঃপুর- 

সংলগ্ন পুকরিণীতে মহিলাগণ, বহিঃস্থিত পুষ্করিণীতে পুরুষগণ, একত্র খ্িলি, 

হইয| স্নান করিতেন। জ্সানান্তে কিঞ্চিত প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ববক উপাসনাগৃছে 
সকলে সমবেত হইতেন। এক দিকে নারীগণের জন্য, অপর দিকে পুরুষগণের 

জন্য আপন নির্দিষ্ট ছিল। সকলে স্বস্ব নিদ্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন কৰিলে, 

কেশবচন্্র আচাধোর কাধা নির্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হট 

যখন ভগবানের চরণতলে গমন করিতেন, তখন সমুদায় গৃহ ম্বর্গেব শোভা, 

পূর্ণ হইত। আশ্রমে এক বাব ধাহারা বাম করিয়াছেন, তাহার! সে স্বর্গের 

ভাব কোন দিন জীবনে বিস্বৃত হইবেন না। উপাসনান্তে নারীগণের 

নির্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণেব নির্দিষ্ট স্থানে পুরুষগণ একত্র ভোচন 
করিতেন । ভোজনান্তে ধাহাব যাহ। দিবসের কর্তবা, তাহাতে নিযুক্ত হতেন, 

অপরাহে সকলে সমবেত হইযা সংপ্রসঙ্গে স্বখে সমধক্ষেপ করিতেন । নে 

সময়ে নবনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ স্বগীয় নবভাব অবতীন 

হইয়াছিল, তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। 

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেওর গুপ্তহস্তার হস্তে অপমৃত্যুতে পোকসহানুড়ূতি 

কেশবচন্দ্রের ভারতাশরমে অবস্থিতি-কালে সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ভয়ানক 

শোকাবহ ঘটন] সংঘটিত হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও পোরটব্রেয়ারে সাঘং, 

সৌন্দধাদর্শনপূর্বক শিলোচ্চয় হইতে অবতরণ করিয়া পোত্তারোহণ কবিবার 

সেতুতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসব হইয়াছেন, অমনি ছুরাত্মা শের আলি পশ্চা্দিক 

হইতে আসিয়। বামন্বন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্ষক্ষেব নিয়দেশে দ্বিতীয়বাৰ 
ছুরিকাঘাত করে;* তাহাতেই হয় তিনি জলে পড়িয়া যান, অথবা ঝম্পদান 

করিয়া তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া আপনি উখ্থান করিয়াছিলেন। 

তাহাকে তুলিয়া 'ট্রকে” রাখা হয়, অল্লক্ষণ মধ্যেই তিনি গতান্থ হন। এই 

শোকাবহ ব্যাপারে মমুঘায দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সকলের মণ 
উক শশী বত ০০ 

* এই ঘটন। গ্কলের চিত দিদির ভয়সম্্রম উপস্থিত করে, কেন না এটা প্রথা 

ঘটনা হয়; পাঁচ মাস পূর্বেধ বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৮৭১ খৃঃ) হাইকোর্টেব অনারেবল জে দি 

নরমান দুরাক্মা আবহুল্লার হস্তে নিহত হন। 



ভাবতাশ্রম-সংস্থাপন ৯২৭ 

খোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র আশ্রম হইতে 

বাঙ্গপমাজের সভ্যগণকে যে পত্র লিখেন, তাহা নিয়ে অন্থবাদ করিয়া 

দেএযা গেল 2 

"ব্রাঙ্গদমাজের সভ্যগণ সমীপে । 

“প্রিয় ভ্রাতুগণ)-_-অত্যস্ত গভীর দুঃখের সহিত আমি এততম্ারা আপনা- 

দিগকে এই শোক-সংবাদ দান করিতেছি যে, পো্টব্রেয়ারে ৮ই ফেব্রুয়ারী 

(১৮৭২ খুঃ) ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল গ্তপ্ত হস্তার হস্তে 

নিহত হইয়াছেন । আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর 

জেনারেলের অকাল-মৃত্যুতে আমার সহিত আপনার শোকে যোগ দান 
কবিবেন এবং কাউণ্টেন অব মেওর শোকবাথার সহিত গভীর সহানুভূতি 

গরর্শন কবিবেন। 

"আমাব এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভাবতের প্রেসিডেন্দিস্থ নগরীসমূহের 
ব্রা্গমমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়। 

ঈখবোপাপন। করেন । এ সম্থদ্ধে অগ্রে তারযোগে সংবাদ দান করা গিয়াছে। 
আমি আশ! ও বিশ্বাস করি, মফ:ম্বলস্থ সকল ব্রাঙ্গপমাজ এই পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র, 

“ও শীঘ্র পাবেন, ঈশ্বরোপাসনা করিবেন । ইহা] আশা করা যাইতে পারে যে, 
তাবতেব সমগ্র ব্রাঙ্মমণ্ডলী এ সময়ে মহারাজ্জীর অপবাপর প্রজামণ্ডলীর মহিত 

খাণত হইয়া বাজপ্রাতিনিধির মৃত্যুতে আন্তরিক শোক-প্রকাশের জন্ 
গিলিত হইবেন। 

ভাবত আশ্রম, ৃ কেশবচন্দ্র সেন 
বেলঘরিয়া, ব্রহ্মমন্দিরেব আচাধ্য 

১৬ই ফেব্রুয়াবী, ১৮৭২ ভারতবরীয় ব্রাঙ্গলমাজের সম্পাদক ।” 

“রালভক্তি” বিষয়ে উপদ্ধেশ 

'ই ফাল্গুন (১৭৯৩ শক; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ থৃঃ) রবিবার, ভারতবর্ষীয় 
এ্রমন্দিরে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশে, (১) রাজভক্তি অবশ্থ কর্তৃবা, 
বিরত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কিছু কিছু 
মগ উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি। 'ত্রান্মগণ, পৃথিবীর সাষান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে 

শি শী পিপাসা? 

(১) উপদেখটী ১৭. ১৭৯৩ শকেএ ১৬ই ফাল্গুনের ধর্দতন্বে জষ্টর ষ্টব্য। 

১১৭ 



৯৩০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

দেখিও ন|; কিন্ত ব্রাঙ্মের দিব্যনয়নে রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবন্ত 

যোগ, তাহা প্রত্যক্ষ কর। ভারতেশ্বরী মহারাণীর শাসনে থাকিয়া আমরা কত 

বিপদ, কত অত্যাচার, এবং কত ভয়ানক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং 

জ্ঞানধশ্মবিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছি । যখন তাহার কুশলময় শাসন দেখি, 
তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মল হস্ত উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই আজ 

শত শত ব্রাঙ্গ কলিকাতা, পঞ্জাব, বখ্থে, মান্দ্রীজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপম্ত্যুনিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঞ্জলস্বরূপ বিশ্বপতির 

নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত হইয়াছেন। যদি আমরা রাজাধিরাজকে 

মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্ঠই মানিতে হইবে; কেন না পৃথিবীর রাজা 

রাণী তীহারই প্রতিনিধি, তাহাদের নিয়োগপত্রে ঈশ্বর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। 

এজন্যই তাহারা আমাদের ভক্কতিভাজন । পুথিবীর রাজ! রাণীর সঙ্গে ঈশ্বরের 

গৃঢ় ধশ্মযোগ । এই কথ! স্বীকার করিলে কোন্ ধাম্মিক বান্তি রাজার মৃত্বা- 

ংবাদ শুনিয়া শোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারেন? রাজাধিরাজ পরমেশ্বরেব 
আজ্ঞা যে, আমরা তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতব্ষাঁয় শাসনকর্তার মৃত্যুতে শোকাতুর 

হইয়। বিনীতহদয়ে সময়োচিত কর্তব্য প্রতিপালন করি ।......যে দিকে দেখি, 

সেই দিকেই আজ শোকচিহৃ। যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই 

আজ শোকের ধ্বনি। যে শান্তচিত্ত, গম্ভীরপ্রকূতি, বীবপুরুষ ইংলগেশ্বরীব 

প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তিনি আর নাই। 

এই নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজ্াবর্গের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল।...কণ্তব্ের 

গুকুভার গ্রহণ করিয়া আমাদের শাসনকর্তা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে, 

ছিলেন, শাসনপ্রণালীসম্ন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন 

করিবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞানুলারে প্রজাদিগের কুশলবিজ্তারের জন্য 

তিনি দ্বীপ দ্বীপাস্তর ভ্রমণ করিতেছিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাই 

২৬শে মাঘ (১৭৯৩ শক; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খুঃ) দিবসে তিনি 

সমুদ্রের সায়ঙ্কালীন গাভ্ভীধ্য এবং সৌন্দর্য দেখিয়া আন্দামান ত্বীপের একটি 
উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে 

এক জ্রন দুরন্ত লোক হঠাৎ লম্ দিয়া তাহার স্কন্ধে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করিল। 

সায়ঙ্কালের অন্ধকার যেমন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, মৃত্যুর ঘোরাম্বকার 

ধ 



ভারতাশ্রম-সংস্থাপন টি 
আসিষ৷ ভারতের শাসনকর্তীর জীবন হরণ করিল। এমন সাংঘাতিকরূপে 
আহত হইয়াছিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল) 
এমন কি, নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অনাথিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া! বাইতে 
পারিলেন না।-**"'কোথায়' গেলেন সেই মহাত্মা, ঘিনি অল্পকাল পূর্বে রাজ- 
সিংহামনে আরুঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি, মানসম্ত্রমে পরিবেষ্টিত হইয়৷ ভারতবর্ষ 
শাসন করিতেছিলেন ?.-....আমরা তাহার অকালমৃত্যুতে কি শোকসন্তপ্ত 
হইয়া অশ্রুপাত করিব না, সমুদায় প্রজাবর্গের সহিত একত্র হইয়া কি আমরা 
বাজপ্রতিনিধির আত্মার প্রতি সময়োচিত কর্তব্য সাধন করিব ন।?......প্রজা 
বলিয়া ত আমবা তাহাকে শ্রদ্ধা দিবই; কিন্তু তাহার নিকটে ব্রাঙ্গের! বিশেষরূপে 
প্ণী।- '...তিনি ত্রাঙ্মদিগের বিবাহবিধি সিদ্ধ করিবার জন্য মৃত্যুর কয়েক 
সপ্পাহপূর্ব্বে উদার ও গম্ভীরভাবে যে কথাগুলি মস্ত্রিসভাতে বলিয়াছিলেন, 
তাহ] চিবস্মরণীয় |": : যিনি সংসারের সহশ্প্রকার অস্থবিধা এবং অনধিকার 
হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হটয়াছিলেন, যিনি উদারভাবে 
সমুদাথ ধম্মসম্পরদাষকে স্বাধীনতা দিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্বেও 
গঠ্ভীবভাবে আপনার উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা বিশেষ 
৫ হজত ও শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তাহার সহৃদয়তাতে খণী ও 
ণশাত হইথাছি। ত্রাঙ্মলমাজ, স্্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শাসনপ্রণালী- 
,*পর্নে তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন 
৭ধনই ভুলিতে পারিবে না । হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানি- 
"শশা যে, সেই আলাপ তাহার শেষ আলাপ । সহান্তমুখে এমনি মধুরভাবে 
হশি পকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, একবার ধিনি তাহার সঙজে আলাপ 
কব্যাছেন, তিনি কখনই তাহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই 
২*ধ্যভাবে তিনি বিনয়, স্বেহ এবং প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিতেন যে, 
2াহাতে শক্রও মিত্র হইত । তাহার মুখে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং 
শাখিজ্যোহন্গা ছিল যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের মনও আর্দ্র কইত। যিনি 
শাশ্থিগুণে সকলকে পরাজয় করিতে পারেন,তিনি কি সাথাস্ক রাজা? অতএব 

৭, তিনি আমাতদর এবং দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং উদারতা, 
"॥, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি যে সকল সদ্গু প্রকাশ করিয়াছিলেন, 



৯৩২ আচাধ্য কে শবচন্দ্র 

তাহ। স্মরণ করিয়! আমরা তাহাব পরিবারের প্রতি এই সময় আমাদের যাহ 

কর্তব্য, তাহা সাধন করি ।” অতঃপর ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতপংক্কারসভার অি- 
বেশন হইথ|, লঙ মেওর জন্য শোক সন্তাপ প্রকাশ করিয়া নির্ধারণ নিবদ্ধ হথ। 
এই অধিবেশনে লঙ মেও সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অনেক কথ! বলেন । একটী কথ 

এই পভাপসঘ্ন্ধে নিতান্ত ছুঃখের যে, তিনি ইহার বাষিক অধিবেশনে উপস্থিত 

থাকিবেন, অঙ্গীকার কবিথাছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পৃথিবীতে 

তিনি জীবিত থাকিলেন শা। ভারতসংক্কাবসভার নিদ্ধীৰণ কাউণ্টেস্ মের 

নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ কাউন্টেস্ মেওর ধন্যবাদ পত্র দ্ধা 

কেশবচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন । 

।প্রন্ধ এব ওয়েলসের আরোগ)লাতে বৃতঙ্ঞতা প্রকাশ 

শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর জোষ্ট পুত্র প্রিন্দ অব ওধেল্ন সাজ্ঘাতিক পীডাঃ 
আক্রান্ত হইয়া, তাহা হইতে খিমুন্তি লাভ করেন। ভারতাশ্রমে তাহাব 

আরোগ্যোপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রাথনা করেন £--“হে প্রভো, আমাধে 

মহারাণার জোট পুত্রের আরোগ্যলাভে আমর। তোমার নিকটে অগ্য সাধঞ্কাণে 

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য মবেত হইয়াছি। আমরা তোমাকে ধন্যবার দিতো 

যে, তুমি তাহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুভ্ত করিলে এবং তীহাকে বণ « 

স্বাস্থ্য প্রত্যর্পণ করিলে । তোমার এই কপাতে আমর। নিতান্ত আহলাদিও 

হইয়াছি এবং তোমার এ কৃপা আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। আমব। 

বাজভক্ত প্রজা, শামতী মহারাণার প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্ভি) স্ৃতথাং 

এই ঘটনায় আমাদের বিশেষ আহ্লাদ । মহারাণীব বাজাকালে বিবি 

অত্যাচারের হাত হইতে আমরা মুক্ত হহযাছি, অজ্ঞানতা কুংক্কার চলিধ 

গিযাছে, সর্বত্র শান্তি ও কুশল বিস্তৃত হইয়াছে, ধম্মের জন্য নিগপীডন অসপ্ব 

হইয়। পড়িষাছে। হে করুণাময পিতা, এই পকপের জগ্ঠ তুমি মহারাণীকে 

আশীর্বাদ কর । আমর] তোমার নকটে প্রার্থনা করি যে, প্রিন্স অব ওধেল্ঃ 

জ্ঞান পুণ্য প্রেমে দিন দিন বদ্ধিত হউন এবং সমগ্র জীবন তোমার চবণ 

অর্পণ করুন যে, ইহার পর তাহার উপরে ভবিষ্যতে যে ভার নিপতিত হইবে, 

তাহার তিনি উপযুক্ত হইতে পারেন। হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে এবং 
ভারতের অপর প্রজাবর্গকে তোমার বিধাতৃত্বের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই 

€্ 
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বিশ্বাসে এ দেশের সম্পৎ ও কুশল-বদ্ধনের জন্য আমর আমাদের শানসনকর্তগণের 

সভাথত! করিতে পারি ।” 

কেশবচন্দ্র একদিকে রাজভক্ত, অপর দ্দিকে ইংলগ্ডে মহারাজ্ঞী তত্প্রতি 

থে প্রকাব আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন জীবনে বিস্থৃত 
হইতে পাবেন না। স্থুতরাং প্রিন্প অব ওয়েল্সের আরোগ্যলাভে কেশবচন্দ্ 

মানন প্রকাশ করিষা পত্র লেখেন । সেই পত্রের উত্তরে মহারাজ্জীর প্রাইবেট 

,»এস্টাবী কণেল এইচ এফ পন্সমবাই কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তাহার 

এগ্বাদ নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 

“ওসববণ, ৮ই ফ্রেক্রঘাবী, ১৮৭২ | 

"বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে 

"প্রষ মহাশঘ,- আমায় আপনি যে অন্ুগ্রহ-পত্রী লিখিয়াছেন, তাহ। প্রামতী 
'হাবাজ্ঞাব সন্গিধানে উপস্থিত করিতে আমি অণুমাত্র গৌণ কবি নাই। 
এাপণি আপনাব পত্রে প্রিন্স অব ওযেল্সেব স্বথকব আবোগ্যে অভিনন্দন- 

পপাশাখ যে সহানুভূতি ও বাজভক্তিসমন্িত ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন, 

হহাতে মভারাজ্জী নিতান্ত পবিতুষ্ট হইযাছেন, ইহ আমি নিশ্চয়াআকরূপে 
এংপনাকে বলিতে পারি। 

"আমি আহ্ণাদের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপান্বিত 

বাদণনাৰ শান শীঘ্ব বল পাভ কবিতেছেন, এবং যদি ভাল থাকেন, ২৭শে 

' পথে । ফেব্রুঘাবী ) ঘে কতজ্ঞতাদানার্থ উপাপন। হইবে, তাহাতে যোগ 

নাণ কবিবেন। 

বিশ্বাস করুন 

মাপনাব সাবল্য মহকাবে 

হেন্বি এফ পন্সমবাই 1” 

পারিবারিক উপাসন! 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে, এ সময়ে পারিবাবিক ধশ্ম-সাধনের জন্য 
'৭ প্রক্কার যত্ত সকলের মনে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তংসপ্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। 
“পাপকাব মাঘোৎসব পরিবারে ধশ্ম-সাধনের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে । 
-** পকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, “ধাহাদের সঙ্গে আছি,তাহাদিগের পরিজ্রাণ 



৯৩3 আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

না হইলে আমারও হইবে না।” এ সাধন করিতে হইলে, তিন গৃহের 

দুষিত বায়ু সকল বিশ্তুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে! 
সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সপ্বন্ধ ভাঙ্গিয় দিয় 
সকলই উচ্চতর সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে 1” এরূপ উচ্চাবস্থা-লাভের 

উপায় কি? “প্রথম উপায়, পারিবারিক উপা'সন। | যেখানে ব্রাহ্ধ পরিবার, 

সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাপনা একটি নিত্য কম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 

হউক। ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধশ্মভাবে পরিণত 

হইবে । যেখানে একটি ত্রাঙ্গ বাস করেন, তিনিও, ষদি সাধ্য হয়, আব 

পাঁচটি লইয়া, নতুবা আর পাচটিকে লক্ষা রাখিয়া উপাসনা করিবেন ॥ 
“দ্বিতীয় উপায়, প্রতি রবিবার পারিবারিক উপাসন। যেন সম্পন্ন হয়।” ফলত; 

'ভারতাশ্রম”স্থাপন ব্রাঙ্গগণের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন স্থুদুঢ় করিবাব ক 

হইয়াছে । এ সময়ে সর্বত্র পারিবারিক ভাব যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, 

ইহা আর বিচিত্র ফি? 

কেশবচন্ত্রের জীবন অগ্রে, মত পরে, এ বিষয়ে ইংরেজ ত্রক্মবাদীর পত্র 

আ'মর। বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রেব যখন যে ভাব স্বর্গ হইতে অবতরণ কবিত, 

তিনি সেই ভাবে আপনি পরিচালিত হইতেন, এবং সেই ভাব মণ্ডলীমধো 
প্রবর্তিত করিতেন । তাহার ধশ্ম গুটি কযেক মতে বদ্ধ ছিল ন|, উহা ক্রমিক 

উন্নতির পর উন্নতি গ্রদর্শন করিবার জন্য তাহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ কবিতে, 

ছিল। ধশ্মসন্বদ্ধে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন | তাহার ধম্মমত-- 

ধন্মবিজ্ঞান, যাহা ক্রমেই ভগবানের সাক্ষাতক্রিয়ায় জনহৃদয়ে, জনসমাজে বিকাশ 

লাভ করিতেছে । জীবন অগ্রে, মত পরে, ইহাই তাহার জীবনের সারতত্ব। 

এস্থানে এ সকল কথা আমর! কেন বলিতেছি, এ প্রশ্ন অনেকেব মনে উপস্থিত 

হইতে পারে । এক জন ইংরেজ ব্রহ্গবাদী এ সমযে যে একথানি পত্র লেখেন' 

তাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয হইয়াছে । এ পত্রের 

প্রথমাংশ এখানে আমরা অন্বাদ করিয়! দিতেছি । “---আপনায় থে 

কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন। 

কিছু দিন পূর্বে আমি সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। ব্রাহ্মদমাজে মত সংহ্ 

করিবার বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথাগুলি আমার এত ভাল 
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পাগিয়াছিল যে, আমি উহার্দের অনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়৷ লইয়াছি। 
আপনি বলিয়াছেন, “আমাদের ধন্মে যে সকল মত ও মৃূলতত্ব আছে, যদি সে 
সকল যথাযথ চিন্তাপথে আনয়ন করিতেও পারা যায়, আমার এ বিষয়ে নিতাস্ত 

সংশয় যে, সে গুলি তথাপি প্রমাণস্বরূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা 

মাঘ কি না? আমার বিবেচনায় এই সকল মত অগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া 

চাই, তৎপরে উহা জগতে প্রচার করিতে হইবে । পূর্ব ( জীবন ) আংশিক 

ভাবে অবিদ্যমান থাকিলেও, পরবর্তীটি (প্রচার ) সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে 

ক্ষতি সাধন করিবে ।, যথার্থই এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত এক মত) 

এবং ইহার চেয়েও বেশী, কেন না আমার মত এই, আমাদের ধর্মকে উপযুক্ত 

ভাবে চিন্তাপথের বিষয় কর! যাইতে পারে না। যদি তাহ! সম্ভব হইত, তাহা 

হইলে আমাদিগের ধশ্ম উহার সেই প্রতাপৌজ্জল্য এবং প্রাশস্ত্য হারাইত, 
ধাহা ঈশ্বরের প্রক্ুতিসদৃশ, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ।” 



৩৩) 

বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের 
স্থান-পরিবর্তন 

“দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন” বিষয়ে বক্ততা 

কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়া উদ্যানস্থ ভারতাশ্রমে বাসকালে প্রকাশ্য কাধ্য সম্বন্ধ 

অণ্মাত্র উদাসীন ছিলেন না । তিনি এই সমধে (১৪ই মা, ১৮৭২ থুঃ) “বঙ্গদেশীর 

সামাজিক বিজ্ঞানসভার? (13617981 ১০০৭] 50191006:4550 19010) বাঁধষিক 

অধিবেশনে, গবণর জ্কেনেরলের উপস্থিতিতে, টাউনহলে “দেশীয় সমাজের 

পুনর্গঠন? বিষষে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা দার এই:--(১) শিক্ষাযোগে 

পাশ্চাত্য সভ্যতাব প্রভাববিস্তার, (২) শ্রীষ্টপশ্মপ্রচার, (৩) ব্রাহ্ধনমাজ, (১. 

ব্যবস্থাপক সভার দেশসংস্কারক ব্যবস্থা প্রণয়ন, এই কল ভারতসমাজমধ্য ঘোব 

পরিবর্তন আনিয়! উপস্থিত করিয়াছে! প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসংক্কারাদি ইহাদিগেং 

প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই সকল স্কলে নৃতন জীবন আগি 

আজও অধিকার করে নাই । স্থতরাং দেশের পুনগঠন কি প্রকারে হইতে পাদ 

তাহাই বিবেচ্য । সর্ধপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতিব সগ্গ 

সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি ন। হইপ, তাহ। হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হহল 

না। প্রতিবাক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্ঠ বিছ্যালযষে নীতিশিক্ষ| দেও 

নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্কু নীতিশিক্ষ। দিতে হইলেই ধশ্মের সহিত তাহার যো? 

থাকা চাই। গবণমেণ্ট ধশ্মসন্ন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ ভন্য বিদ্যালে 

কোন সাম্প্রদায়িক ধণ্ম প্রবর্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য তাল, 

কিন্ত অপাম্প্রদায়িক “প্রাকৃতিক ধশ্মবিজ্ঞান” (ই) 11)5০1089) অনায়াদে 

বিষ্যালয়ে প্রবস্তিত করা যাইতে পারে। ইহ! ছাড়া শিক্ষকেরা আপনার! সচ্চরিপ 

হইয়া দেশের প্রতি, গুরুঞজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি কর্তব্য শিক্ষা দিতে 

পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান শিক্ষিত লোক হইলে, তাহারা আপনাদের 
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গ্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন । নৈতিক বিশুদ্ধত। বিন| সমাজ 

বখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না । প্রতিব্যক্তির চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে, 

গৃহেব সংশোধন সর্ববথা প্রয়োজন । সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া নারীগণের 

বিশেষ অলাভ হইতেছে । এক দিকে তীহার| প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির 

সহিত সহাভৃতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, গৃহকাধ্যে অনিপুণা হইয়া 

পড়িতেছেন, অপর দিকে নৃতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নৃতনভাবে 

গঠিতচরিত্র হইতেছেন না। এ জন্য সংস্বভাবা শিক্ষিত পাশ্চাত্য নারীগণের 

প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাব দেশীয় নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়া নিতান্ত 

*যোজন। নারীগণের শৃঙ্খথলোন্মোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন 

উপপ্িত। নারীগণ সর্ববিধ কার্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনত। সম্ভোগ করিবেন, 

£হাব প্রতিরোধ কে করিবে? তবে নারীগণের বিগ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, 

মাজসংস্কারের অবশ্স্তাবী ফলম্বরূপ শঙ্খলোন্সোচন হয়, ইহাই আকাজ্্ণীয়। 

গৃভনংগোধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচারব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত 

মাবগক। বালাবিবাহ বহুবিবাহ ইত্যানি অকল্যাণকর ব্যবহার উঠিয়া গিয়া, 

উপথুন্ত বঘনে বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবপ্তিত হওয়া সমুচিত। এই 

কতা আশু উপকার এই হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রাকৃতিকধর্মম- 

'ধজ্জান প্রচলিত করিবার জন্য সিগ্ডিকেটের সভ্যগণেব মধ্যে আলোচনা 

১৪ থাকে । 

বিবাহবিধি বিধিনিবন্ধ 

পেশবচন্জের আশ্রমবাপকালে বিবাহবিধি বিধিনিবদ্ধ হইবার আনন্দ সষ্তোগ 

হখ। লও মের শোকাবহ মৃত্যুর অব্যবহিত পর, মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড 
নেপিবাব বাজপ্রতিনিধির কাধ্য করেন। ইহার সময়ে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
হইবাব জন্য মুস্ত্রিঘভায় (১৯শে মার্চ, ১৮৭২ খুঃ) বিচার উখিত হয়। মেস্তর ইংলিস 

প্রস্তাব করেন যে, কোন কোন ব্রাঙ্মসমাজের সভ্যগণের জন্য বিবাহবিধি হউক। 
“এব ককৃরেল, বুলেন স্মিথ, চ্যাপম্যান এবং রবিন্সন্ সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন 
বেন । মেওুর ্রয়ার্ট, মেজর জেনারেল নরম্যান, মেস্তর এলিস্, সার রিচার্ড 

টেম্পল, মেস্তর ট্টিফেন্, মেন্তর ্ট্যাচি, মহামান্ধ কমাগ্ডার-ইন্-চীফ, এবং স্বয়ং 
সভাপতি রাজপ্রতিনিধি সংশোধনের প্রস্তাবে অত প্রকাশ করেন, এবং মেন্তর 

১১৮ গু 
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ট্টিফেন্ কর্তৃক যে প্রকারে পাওুলেখ্য প্রস্ত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা বিধিতে 
পরিণত হয়, প্রস্তাব করেন । নূতন সংশোধনের পক্ষাবলস্থিগণ আপনাদের পক্ষ. 
সমর্থনের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মেজর জেনারেল নশ্বাৎ 
সারতর অল্প কথায় পাঙুলেখ্যের পক্ষ সমর্থন করেন। মেস্তর ইংলিস্ যে যে 
যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, সার রিচার্ড টেম্পল তাহার একটি একটি কবিয় 

খগুন করিলেন। মেস্তর ট্টিফেন পাওুলেখোর পক্ষনমর্থনার্থ যে বন্তৃত। করেন, 
তাহাতে তাহার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়। কমাগ্ীর-ইন্চীফ পাওুলেখোর 

অন্গকূলে যাহা বলেন, তাহা অতি প্রশংসাযোগ্য । সর্বশেষে রাজ প্রতিনিধি 

যাহা বলেন, তাহা অগ্যকার দিনের কার্ধাপ্রণালীর উপযুক্ত অস্ভিম পিদ্ধান্। 

তর্ক বিতর্ক বিচারে চারিঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া, পরিশেষে পাগুলেধা 

তদবস্থায় বিধিতে পরিণত হয়।* এই বিধির মূল বিষয়গুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ 

হইতে পারে £-(১) দেশীয় হউন, বিদেশীয় হউন, যাহারা শ্রীষ্টানাদি প্রচলিত 

ধন্মসন্প্র্দায়তৃক্ত নহেন, তাহারা এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেন। 

(২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্যার বয়স চতুর্দশ হওয়া চাই। বর কন্য। একু" 

বৎসরের ন্যুনবয়স্ক হইলে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন । বিধবাসদধ 

এ নিয়ম নহে । (৩) বর ও কন্তা অবিবাহ্থ নিকটসম্বন্ধগুলি মান্য করিবেন: 

সগোজ্ে ঘিবাহের কোন নিষেধ মাই। মাত ও পিতৃ পক্ষে বিবাহ হইতে 

পারে; কিন্তু সে স্থলে চারিপুরুষের অধস্তন হওয়া প্রয়োজন । (৪) ভি 
জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে, পিতৃপক্ষ যে বিধানের অধীন, সম্ভানগণেতে 

সেই বিধান সংলগ্ন হইবে। (৫) গবর্ণমেপ্ট-নিযুক্ত রেঞ্জিষ্টারের নিক? 

বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুর্দশিনের পর প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত না হইনে 

বিবাহ হইতে পারে। (৬) রেজিষ্টার এবং তিন জন সাক্ষীর সমক্ষে বিবাহ 

নিষ্পন্ন হইবে । বর ও কন্তা আপনার ইচ্ছানুবূপ যে কোন পদ্ধতিতে বিবাহ" 

কাধ্য নিম্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে “আমি অমুক তোমায় বৈধ 
পত্বীত্থে (বা বৈধ স্বামিত্তে) গ্রহণ করিলাম” এই কথার উল্লেখ থাকা চাই। 
(৭) রেজিষ্টারের আফিসে বা অন্যত্র বিবাহ হইতে পারিবে । অন্যত্র হইলে ফি 

অধিক লাগিবে। (৮) এ বিধিমতে যাহার! বিবাহ করিবেন, তাহার চিট ৬ ই228852838 পিপি? ৩ সপ শা পি শা পিপিপি শী ১ পপি আপনা পি শাশীীশিসি 

ক 4০111 06 1872) 1. 0০, 
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স্বামী বা পত্বীর জীবিতকালে অপর বিবাহ করিলে, অথবা! এই বিধানমতে 

বিবাহের পূর্বে এক বা! তদধিক স্বামী বা পত্বী থাকিলে, দণ্ডবিধিব ব্যবস্থামত 
দণ্ডিত হইবেন । কোন একজন ধশ্মান্তর গ্রহণ কবিলেও এ নিয়মের বহিভূতি 

গণা হইবেন না। (৯) এ আইনমতে বিবাহে ভারতবষীয় ত্যাগবিধির 

বিধানেব নিয়োগ হইবে । (১০) যে মকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৩ ইং 

১ল! জান্ুয়ারীর পূর্বে সে সকল এই বিধিমতে রেজিষ্টার হইতে পারে *। 
কাকুডগাছীতে ভারতাশ্রম আনয়ন এবং তথায় স্ত্রীবিদ্ভালয়ের পারিতোধিক-বিতরণ 

এত দিনে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুবর্গের 

আনন্দে পবিলীমা নাই। এ দিকে ভারতাশ্রমের অধিবাসিসংখা!। বাড়িতে 

লাগিণ। কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করিলে কারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, 

এজন্য স্থান-পবিব্তনেব প্রয়োজন হইল | উগ্ানভূমি আশ্রমেব জন্য নিতাস্ত 

টপযোগী, সথৃতবাৎ কলিকাতার নিকটব্তী তাদুশ অপব একটি প্রশস্ত স্থানে 

মাম লইয়। যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাণী 

স্বামীর কা।কুডগাছীব উদ্যান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া, সেখানে 

গাশ্র্ন তুপিমা আনা হইল । আমরা পূর্বেই বপিয়াছি, আশ্রমের সঙ্গে 

পাপিচ্যালঘ সংযুক্ত ছিল । স্বীবিগ্যালযের বাষিক পারিতোধিক-বিতরণের সময় 

উপস্থিত । লেডি নেপিয়ার পারিতোধষিকবিতরণসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন । ৬ই 

এপ্রণ (১৮৭২ খুঃ) শনিবাব পারিতোধিক-বিতরণের দিন। প্রায় যাট্টা 
এঠিল। উতরুপ্ঠ বসন-ভূষণাদিতে সঞ্জিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত। ইহাদিগের 
“পা মকলেই ব্রা্গিক! ছিলেন, তাহা নহে, কতিপয় হিন্দুমহিলাও তাহাদিগের । 

৮ থোগ দিয়াছিলেন। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, নববিবাহিতা সকল প্রকার 

মহিল! পভাব শোভাবর্দন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি 

টেম্পল, নিস্ মিল্মান, মিস্বেস উড়ে! £মিস্থেসইমিচেল, মিস্ পিগট এবং আরও 

? ধ ইনি প্রচলিত হওয়ার পর, অনেকগুলি বিবাহ রেজিষ্ট।র হয়। এই সকল 
বিবাহর অধিকাংশ অতি মনত্রান্তবংশে হইয়াছিল। এক এক বিব হে দেশশ্ুদ্ধ আন্দোলন হয়। 

লক্ষৌনগরে উচ্চপঞ্ধে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার খন পরিণয় হয়, তথন 

কেশবচন্থ সপরিবার সবন্ধুবর্গ তথায় উপনীত হন। লক্ষৌর সমুদার সন্াস্ত ব্যক্তি বিবাহস্থলে 

প81র শোভ। বন্ধন করিয়াছিলেন 
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অনেকে উপস্থিত হন। লেডি নেপিঘার স্বহন্তে পারিতোধিক বিতরণ কবেন। 
দভাস্থলে উপস্থিত নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পধান্ত স্থির, শান্ত, গন্ভীব « 
ভদ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের উপরে স্থশিক্ষার প্রভাব বিভ্ু 
হইযাছে, ইহ| বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অগ্যকার সমুদায় ব্যাপাবে কি 
প্রকার আহ্লাদিত হইবাছেন, লেডি নেপিয়ার সে বিষয উপস্থিত মহিলাগণকে 
প্রকাশ করিয়া বলিতে অন্ররোধ করাতে, কেশবচন্ধ বঙ্গ ভাষা রাজগ্রতিনিদি, 
পত্বীর আহ্লাদের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। সভাভঙ্গকালে উপস্িঃ 
মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয| বাজপ্রতিনিধিপত্বীর প্রতি সম্তরম গ্রদরশন 
করিলেন । জুন মাসে ১৮৭২।৭৩ সনের জন্য বাধষিক ছুই সহস্র মুদ্রা-_ 
ছুই সহস্র মুদ্রা দান হইতে সংগৃহীত হইবে, এই নিবন্ধনে-গবর্ণমেন্ট শিক্ষতিতাী 
এ বযস্থা নারীর বিদ্যালয়ে নাহাঘা দেন | 

মিজাপুরে ভারতা শ্রমের উঠিযা আসা ও একপরিবা র-সাধন 

কাকুড়গাছীর উদ্ভানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে যেবজাপুব 

বাটে, গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে ১৩ সংগাক ও ১২ সংখ্যক গৃহে, আশ্রম উঠি 
আদিল । নরনারীতে সর্ধবস্তদ্ধ এখন ৪২ জন উহার অধিবাসী । প্রাতে « 
রজনী ৮টার সমধে প্রতিদিন ছুইবেল। উপাসনা হইত। গৃহ মধ ঘে গৃহাং 
প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট ভইয়াছিল। গৃহবেদীতে স্ব 

কেশবচন্দ্র উপবেশন করিয়া উপাপনাকাধ্য নির্বাহ করিতেন । বেদীব দক্ষিণে 

পুরুষগণ, বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন | নরনারীর এইবপ প্রতিদিন একত্র 

উপাসনাতে আকৃষ্ট হইয়া, তৎকালে “এই কি হে সেই স্বর্গনিকেতন” উত্যাি 

সঙ্গীত বিবচিত হইযাছিল। “কাতরে তোমাধ ডাকি দয়াময়” * এই সঙ্গীটি 
প্রতিদিন নবনারীতে মিলিত হইয়া সমন্বরে গাইতেন। এই পারিবাবিক 

প্রার্থনাটি সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিতেন “হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমবা 

সপরিবারে মিলিত হইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমা 

দিগকে দেখ| দাও, আমরা তোমার পৃজা করিয়া জীবনকে পবিত্র করি । আমব! 
তোমারই পুত্রকন্তা, তোমারই দাসদাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রা 

দিয়া আমাদের সংসারকে ধশ্মের সংসার কর। আমরা যেন তোমাকে পিত 

 বরদ্ধসঙ্গীত ও সন্কীর্তন, ১২শ সংস্করণ, ২৯৪ পৃঃ 
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বলিঘ। ভক্তি করি এবং সন্ভাবের সহিত পরম্পবের সেবা করি । পিতা, তুমি 

মামাদিগকে ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কব এবং 

ঘানাদেব সমুদায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপযুক্ত সন্তান 

হইঘ|, আমব। পবিবারমধো থাকিযা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করি 1” 

এ প্রার্থন। কেন? অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে মতা করিবার জন্য । 

অবতীর্ণ সতা কি? “সকলেই আমর এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ। অতএব 

পাণধান, কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না ।” ( আ।, উ, ২বা মাঘ, ১৭৯৩ শক ) 

গাহাব| একত্রিত হইধা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাবা কে? সেই দেহের অঙ্গ 
প্রভাঙ্গ । এই দেহের কোন অঙ্গের বৈকলো কি ক্ষতি? “শরীব যেমন কোন 

মঙ্গবিভীন হইলে অপূর্ণ থাকে, এবং ভালরূপে তাহাব কাম্য সম্পন্ন হয় না, এই 
পবিবাবগ সেইরূপ কোন অঙ্গশূন্য হইয়া সম্পূর্ণপে আপনাব উদ্দেশ্য সাধন 
কবিতে পাবে না।” এই দেহসম্বদ্ধে কেশবচন্দ্রেব অভিপ্রা কি? শ্রবণ কব। 

"পাটি ত্রাঙ্গ স্বতন্ধ থাকিলে হইবে না। খদি ব্রন্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, 

ভবে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে । চক্ষু কর্ণ মস্তক চবণ ইত্যাদি শরীরেব 

মর্গণকল বথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া একত্র হইলে যেমন একটি সর্ববাঙ্গ সম্পন্ন 

খবীব হয, সেইরূপ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাব সমুদায় ব্রাঙ্গ ও 

রাপ্সিকাব। প্রেমযোগে সম্মিলিত হইয়া একটি সর্বাঙ্গস্থন্দর শরীর হইবে, 
বঙ্গ তথন তাহার প্রাণ হয়! ব্রাঙ্গপারবার সংগঠন করিবেন।” আচ্ছ। 

বৃঝিলাম, কেশবচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্রাঙ্মপরিবার গঠন । কিন্তু ইহা কি কল্পনা প্রস্থত 

এমগ্তব ব্যাপার নয়? যাহা কখন কোন প্রকারে আভাসেও প্রত্যক্ষ হয় নাই, 
হাহা পিদ্ধ করিবার জন্য প্রযাস কি বৃথা বলক্ষয় নহে? না ইহ! বৃথ। বলক্ষয় 

নত, একাস্ত অগ্রতাক্ষ ব্যাপারও নহে । কেশবচন্ত্র বলিতেছেন, কি হইতে 
পাবে, উত্সব তাহা আমাদিগকে প্রতিবৎসর দেখাইতেছেন। “ইহারই জন্য 
| পবিবার-গঠনেব জন্য ) দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর 
উৎসব কবিতেছেন। উৎসবের সময় কত বার দেখিলাম, শত শত ভাই 

এপমুখ, এক প্রাণ এবং একহৃদয় হইঘ। ব্রক্গনাম করিতে লাগিলেন এবং সেই 
ধ্বানতে সহর কম্পিত হইল। যত দিন তাহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তত দিন 

কিছুই হইতে পারে নাই, কিন্ত যাই সকলে একত্রিত হইলেন, জগতে তখন 
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অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল । এক দেশ হইতে মস্তক, অ 
দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং অন্য দেশ হইতে কর্ণ ইন্তা 

লইয়৷ একটি দেহ সংগঠন করিয়া যদি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করি, জগং দেখি 
বলিবে, কি আশ্চধ্য!! কিন্ত নান। দেশ হইতে বতসর বৎসর ব্রহ্মদন্তান মক: 

আপিয়। যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম-যোগে সম্মিলিত হইয়। একটি এবী। 

হন, এবং যখন ঈশ্বর সেই আপ্যান্সিক শবীরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিয়। এত ৭২ 
ব্যকিকে নবজীবন দান কবেন, তখন যে ব্রাঙ্গজগতে কি আশ্চধা ব্যাপার হর 
ব্রান্মেরা এখন পধান্ত তাহার গভীবতা বুঝিতে পারিলেন না, কেমন আশ্চদা 
সেই প্রেমঘোগ 1. কেমন মধুময় সে শবীবের ভাব 1! কত শত মৃত বাক্তি এ 

শরীবে যোগ দিধ| মজীব হইল, কত শুষ্ক হৃদয হাব মধো পড়িয। প্রেমে উন্ম 

হইল | যাহাবা একটী কথ। বলিতে জানে না. উৎসবের সময় তাহাব। কোথ 

হইতে ব্রঙ্গাগ্নি উদগীরণ করে ৮» কোথ। হইতে এই মধুবত।, কোথ। হইতে এট 

উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ? ব্রর্দোংসব কি সামান্য । ব্রা 

ব্রাঙ্গিকাব সম্মিলনে জগতে ব্লঙ্গের প্রেমপুণা প্রকাশিত হয, ইহ| কি মিখা। 

অপ্রেমিক প্রেমিক হঘ, কে না ইহ] প্রতাক্ষ কবিধাছে ?” এক শবীব, এব 

আত্মা, এক পবিবাব মদ্দি কেবল বঙ্গদেশে বা ভাবতে মাধিত হয়, তাহ ভষ্টাল 

কি এই মহাবাপাব দেশবিশেষে বদ্ধ বহিল না? যে উপায়ে উহা সম্প্ 

হইবে, তাহা তো৷ ভারত ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দুষ্ট হয় না? “সকল জাতি এক 

হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে ন।, ভিন্ন সম্প্রদায থাকিবে 

ন11” (আদ, উ, ৩১শে আধা, ১৭৯৪ শক) কেশবচন্ত্রের এ কথা সিদ্ধ হইবে 

কি প্রকারে? পিদ্ধ হইবে কি প্রকারে,তাহা তিনি লেই উপদেশেই স্পই কবিয। 

বলিয়াছেন, “সমস্ত সংসারের নবনারী একহদয় হইবে, কোটি কোটি লোক 

একলোক হইবে, কোটি কোটি আম্ম। একা্মা হইবে । এক জনের আত্ম। 

উত্তেজিত হইলে সহম্র লোকে জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বরপ্রেম শতধা 

হইয়া চারিদিকে সকলের হীদয় প্রমত্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয়া প্রকাশ 

করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে না হইতে সহম্র লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, 

শত সহশ্র লোক মাতিয়া উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণত হইল । 
ভিন্নহৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমর অভিন্নহদয় না হই, তত দিন 
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স্বর্গবাজা হইতে পারে না। পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্ণ করিয়া তার নাম 

করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন; পাচটি হইতে পঞ্চাশটি, 

পর্াশটি হইতে পাচহাজার, পাচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার 

হইবে 1” এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য হইবে, কিন্তু সাধক সেই 

বৃহৎ পরিবারকে বর্তমানে কি আপনার অভ্যন্তবে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে 

পাবেন না? পারেন বৈ কি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, “আমার হৃদয়গৃহদ্বার খুলিলে 

দেখিব, কোটি কোটি আত্ম আ্মামার হৃদয়ে শান্তিনিকেতনে বসিয়া আছেন, 

স্বদেশের বিদেশের শত শত বন্ধু হৃদয়ঘবে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আরুতি 

লইঘা আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়। 

আপিলেন না, সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া 

আসিলেন, ঈশ্বরের পরিবারে আমার হৃদয় পূণ হইল ।” এই মহা ব্যাপার- 
নাধনেব উপায় কি? এক উপায উপাসনা । তাই কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন, 
"মামি আর ভাই ভগিনী, এই তিন জন উপাপক এক উপাস্য ঈশ্বরকে লইয়া 
বপিপাম; উদ্দেশ্য এক, তিন জন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, তিন হৃদয় 

এক হইল, পিতার মুখদর্শনে এক হৃদয় এক আত্ম! হইল, অস্তরে পরিবারসাধন 
হঈল।” বিশ্বামনয়নে ভিতরে কেশবচন্ত্র যে পরিবার দর্শন করিলেন, তাহা 

বাঠিবে পিছ করিবার জন্য ভারতাশ্রমে একজ্র উপাসনা! সাধন ভজন | এজন্যই 

তিশি বলিয়াছেন, “অন্তরে বিশ্বাসনয়নে দেখ । যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, 

তাহা বাহিরে সাধন কর। ম্বহন্তে ঈশ্বর কর্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দর- 

গঠন পেই মন্দির আদর্শ করিয়া, বাহিরে মন্দির গঠন কর।” এই সুন্দর 

মন্দিব গঠন করিতে হইলে সকলের উদ্দেশ্য এক হওয়া চাই, অন্তথ। ইহা 

কখন গঠিত হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্গগণকে অনুরোধ 
কবিয়াছেন, "ত্রাঙ্গগণ' আর ভিন্ন উদ্দেশ্য রাখিও না, কালবিশেষে ভিন্ন হইও 

না। পাচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রসর হইতে বলিলে, একজনের ন্যায় 
চলিতে হইবে। এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বর এই জগতে স্থন্দর 
স্বর্গের ঘর প্রস্তৃত করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, সকলে তাহার 

অধীন হইয়া! এ কাধ্যে যোগ দিব।” 
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বিবিধ কাধ্য 
ভারতমংন্ধার সভার বাধিক অধিবেশন ও তাহার কার্ধ্যবিবরণ 

ভারতসংস্কারপভা হইতে যে সমুদায় কাধ্য প্রবর্তিত হইয়াছে, আমর। তাহা 

উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি । আজ এক বর্ধ হইল, সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, 

ইহার মধ্যে ইহার কাধ্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এস্কলে 

প্রয়োজন । ১৩ই এপ্রেল ( ১৮৭২ খুঃ ) টাউনহলে এই সভার বাষিক অধিবেশন 

হয়। ইহাতে প্রায় চারি শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। ইহাব মো 

কলিকাতার বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্সম্পকণয় সম্পাদক কর্ণেল নেশিযাৰ 

ক্যাম্পবেল, ডাক্তার মরি মিচেল, অনারেবল জগ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, মৌলবী 

আবছুললতিফ খ। বাহাছুর, বাবু ক্ষেত্রমোহন চাটুধ্যা, রেবারেগ্ড কে এম 

বানাজ্জি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রেবারেণ্ড সি এইচ এ ডল এবং অন্যান 

অনেকে ছিলেন। কলিকাতার বিশপ, ডাক্তার মরি মিচেল, রেবারেণ্ড কে এম 

বানাজ্জি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, ইহার 

সকলেই সপক্ষে উৎসাহজনক অনেক কথা বলেন । সভাব সম্পাদক শ্রযু্ 

গোবিন্দটাদ ধর যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাখাতে কি 

প্রকার সম্তোষকর কাধ্য হইয়াছে, তাহ। বিলক্ষণ সকলের হাঁদস্বঙ্গম হয়। এ 

সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিশ্রয়োজন; আমরা পূর্বে কিছু কিছু যাহা বলিষাছি' 

তাহা হইতেই সভার ক্রমিক উন্নতি সকলে হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 

মছ্যপাননিবারণী শাখা সভা! হইতে “মদ না গরল” নামক যে মাসিক পত্রিকা 

বাহির হয়, তাহার উল্লেখ পূর্বে হয় নাই । এই ক্ষুদ্র পত্রিক সাধারণ লোকের 

বিশেষ উপকার করে। এই সভা নৃতন ছুইটি বিষয়ে এবার মনোযোগ দিতে 
সঙ্কল্প করেন। একটি অল্প বয়সে নারীগণের বিবাহ-নিবারণ, অপরটি পতিতা 

নারীগণের উদ্ধারের জন্য যত্ব। প্রথমটিতে সাধারণ লোকের মনোযোগ আর! 

হয়, এজন্য এ সম্বন্ধে ভাক্তারগণ যে মত প্রকাশি করিয়াছেন, তাহা সা'ধারণো 

প্রচার করিবার উদ্বোগ হয়; দ্বিতীয়টিতে রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায় গ্রীটীয 



বিবিণ কাধা ৯৪৫ 

পতিতা নারীগণের উদ্ধারের জন্য যে আশ্রম নিশ্মাণ করিয়াছেন, তাহার কাধ 

দেশীয়! পতিতা নারীগণের সম্বন্ধে প্রদারিত করা হয়, এজন্য আর্চ বিশপ ষ্টেন 

মাভেবেব সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। এ কথ। এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য যে, 

স্ববং মহারাজ্ঞী এবং প্রিন্সেস লুইস্ কেশবচন্দ্রের এই সকল অনুষ্ঠিত কার্যের 

দহিত সহান্ভৃতি প্রকাশ করিয়া উহ! তাহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি 

কেশবচন্দ্র সভার কাধ্য শেষ করিবার সময়ে সভাব উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে তিনটি 

বিনয়েব প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন £--( ১) মুখে নহে, কারধযাতঃ 

ন'গারনাধন, (২) আত্মনির্ভর, (৩) উদারভাব। ভারতসংস্কারসভার শাখা 

গত! এই সময়ে পঞ্জাবে স্থাশিত হয়। এই সমযে সভার অধীনে কলিকাত। 

গুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাত্রনংখা| চারি শত হয়। ছাত্- 

গণেব অভিভাবকগণ স্কুলের কাধ্যপ্রণালীতে অতীব সন্তোষ প্রকাশ 

কবেন। 

ধ্ষমন্দিরে অর্গাণ বাবহার, দাত(গণের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সাহাষাদানে দাতাগণের প্রোৎসাহ 

ব্ষমন্সিবের ব্যবহারের জন্য থে বুহদাকার বাগ্যবন্থ ইংলগ্ের বন্ধুগণ প্রেরণ 
কবিধাছিপন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছিল । 
'মমধ বকিন ইয়ং এবং কোম্পানি কর্তৃক সম্কৃত হইয়া, উহা! (২৭শে মার্চ, 
১৮৭১ খুঃ) মন্দিরে ব্যবহৃত হইতে আবম্ত হয়। এই বাগ্যন্ত্রের জন্য 
+তগ্তা প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দত্র যে পত্র লেখেন, তাহাতে তত্রত্য বন্ধুগণ 
বা্ধসমাজকে সাহায্া করিবার জন্য প্রোৎ্সাহিত হন। ধন্মতত্ব ( ১৬ই 
(জোট, ১৭৯৪ শক) লিখিয়াছেন, “লগুন ইন্কোয়ারার পাঠে অবগত 

*গৰ। গেল যে, শ্রীযুক্জ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের ইংলগুস্থিত বন্ধুগণ 
ঠহার মহৎ কারধ্যের সহায়তার জন্য সম্প্রতি লগ্ন নগরে একটী সভা 
খাহবান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এস্ এস্ টেলার সাহেব লভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলে, আমাদিগের ব্রহ্মমন্দিরে অর্গাণ বাগ্যটি প্রাপ্ত হইয়া দাতাদ্দিগকে 
আচাধা মহাশয় কৃতজ্ঞতাস্থচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত 
£ইল। লগুন ইন্কোয়ারার এ সদদ্ধে কহেন যে, ভারতবর্ষীয় ত্রাক্মদিগের 
গধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সেই সুন্দর বাগ্যপদাতাদিগকে ধন্যবাদ 
করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক অস্তর্ভেদী এবং 

১১৯ 
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উৎমাহপূর্ণ, এবং ইহা সভাদিগের দ্বারা যে প্রকার সরল উৎসাহের নহিত 

গৃহীত হয়, তাহ। দেখিবার জন্য যদি আমাদেব ইংলগুস্থিত বন্ধুগণ ব্রহ্মমন্দিরে 

মে সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাহার। জানিতে পারিতেন যে, তাহাদের 

ন্েহের দান ব্রাঙ্গদিগের দ্বারা কেমন ভাবে গৃহীত হইয়াছে । পরিশেষে শীনুক 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশধষের প্রচারকাধো সহায়ত।| জন্য টেপার পাহেব এ সম্পাদক 

ম্পিয়া সাহেবকে পনসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সভ। 

অন্তরোধ করিলেন। অর্থসংগ্রহ হইলেই তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে ।" 

রেবারেও্ড ডল সাহেবের বান্মধণ্ম-শ্বীকার এবং ব্রাঙ্মবন্ধুসভায় “ব্রাঙ্গ” নাম লইয়া আন্দে।লন 

এই সময়ে ব্রাঙ্মবন্ধু সভায় একটি বিশেষ বিষষের আন্দোলন হয়। রেবাবেপ 

পি এইচ ডল সাহেব কিছু দিন পূর্বের ব্রাঙ্গধন্ম স্বীকার করেন, ইহ| লইঘ। 

আন্দোলন উপস্থিত হয। শ্রীযুক্ত ডল সাহেব সভাস্থলে ( ১৬ই সেপটেনম্বব, 

১৮৭২ খুঃ ) বলেন, ব্রাহ্ম একটি সাধাবণ নাম, ইহ। হিন্দু, মুসলমান অথবা শ্রীষ্ান 

সকল নামে অগ্রে সংযুক্ত ভইতে পারে, তবে অন্যান্য ধশ্ম অপূর্ণ ভ্রমবিমি৬, 
্রীষ্টধম্মই পূর্ণ, অনভ্রান্ত, অতএব খ্রী্ধন্মই ব্রাঙ্গধন্ম; মহাত্মা! রাজা রামমোহন 

এজন্যই ঈশাকে একমাত্র স্থখ ও শান্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেণ। 

শযুক্ত ডল সাহেবের এইরূপ মত-প্রকাশে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হঘ। 

কিছুক্ষণ বাগ্ধিতগার পর সভাপতি কেশবচন্দ্র এইরূপ মীমাংসা করিলেন £-. 

“ব্রাহ্মধন্মের মূল বিশ্বাস, এই কথার প্রক্কত মণ্ম ন৷ বুঝিবার জন্যই এত গোলখোগ 

হইতেছে *। ব্রাহ্মধশ্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা স্বীকার করিবাথাত্র 

পরিক্রাণ হয, অন্বীকার করিলেই নরকে গমন করিতে হয়। আমাদিগেব মূপ 

বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা স্বীকাধ্য কতকগুলিন শুষ্ষ মতমাত্র নহে, ইহা! আধ্যাত্মিক 

আম্মার মধ্য নিহিত থাকে । ইহ] দ্বাবাই ব্রাঙ্গধন্ম আমাদিগকে সকল প্রকার 

অসত্য কুসংস্কবকে ধিদলিত কবিতে আদেশ করেন, সকল প্রকার সন্তাৰ 

সংস্থাপন করিতে, সদনুষ্টানে নিঘুক্ত থাকিতে এবং সকল ছুষ্ষাধ্য ও পাপ 

পরিহ!র করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বব যেমন পূর্ণ, আমাদিগকে সেই প্রকাৰ 

পূর্ণ হইতে ব্রাহ্মধন্ম আদেশ করেন? ঈশ্বরই আমাদিগের সকল, আমব 

* বেশবচণ্গ ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন । ধর্মতন্ব বঙ্গভাষায় সেই কথাগুলি তৎকানে 

এইরূপে শিবদ্ধ করেন। ১৭৯৪ শকের ১লা মাঙ্বিনের ধর্মতত্বে দ্রষ্টবয। 
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াহাবই নিকট সকল সময় প্রার্থন! কবি এবং তিনিই আমাদিগকে সত্যের 

পথে, প্রেমেব পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া ধান। সত বটে, ত্রাহ্মদিগের 

নল বিশ্বাস কি, অন্য লোক ইহ| ঠিক কবিয়া জানিতে পাবেন না। এই ১৮৭২ 

লাগাবে এক ইংলগ্ডেই প্রায় ছুই শত শ্রীষ্টীঘ সম্প্রদাঘ পুষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 

কিন শরষ্টপশ্মের মূল বিশ্বাম কি, তাহা কে স্থিব কবিতে সক্ষম হয়? ঈশা 

'এমাদিগেব নেত। কি নী, একজন শ্বীগান আপন ধন্ম পরিত্যাগ না করিয়া 

ব্রা্গ হইতে পারেন কি না, '্রাঙ্গ খ্রীষ্টান” কাহাকেও বলা যাইতে পাবে কি না, 

এ মকল বিষষ লইয়া অনেক কথ| হইল। ত্রাঙ্গ বলিলে, ঈশ্বরের উদ্ার- 

ধম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, শ্রীষ্টানকে নহে । যদি শ্রীষ্টপশ্ম ত্রাঙ্গধন্্ হইত, তাহা 
হইলে এক অর্থবোধক খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম এ ছুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত 

ন।; ত্রাঙ্গ-্রাঙ্গ বল! যেরূপ অর্থহীন, শ্বীষ্টান-ব্রাঙ্গ শব্দও সেইরূপ অর্থশূন্ত কথা 

হই, কিন্তু তাহা নহে । এ ছুই কথার যে বিভিন্ন অর্থ হয়, তাহা! আমরা 

বিলঙ্গণ ভানি; সেই জন্য এবপ বৃথা বাক্যাডগ্গব দ্বারা দুইটি বিভিন্ন পদার্থকে 

ন্যাষপে এক করিতে চাই না। ব্রাঙ্গ বলিলে যাহা বুঝায়, খ্রীষ্টান বলিলে 

হাত! বুঝায না, অতএব শ্রীষ্ঠান ব্রাঙ্গ” এবং ত্রিকোণ বৃত্ত অথবা চতুক্ষোণ 

বিনোণ এ সমুদাই অর্থশূন্ত কথা । ঈশ্বরই আমাদিগের নেত। ও পরিত্রাতা, 
বোন মগ্ুয্াবিশেষ নহে। রামমোহন রায় অথবা অন্য কোন মন্ুম্য আমাদিগের 

নেতা ভইতে পারেন না। তাহাদিগেব সকল কথা আমাদিগের মানিতে 

হবে, এপ নহে । ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথে লইয! যাইলেই আমর! 

গাইতে পারি, সত্য বুঝিতে পারি) তাহ। না হইলে ঈশ। ও চৈতন্য, বাইবেল 

এবং অপবাপব ধশ্মপুস্তক আমাদিগের পক্ষে অকম্মণা । সতোর জন্য কে 

মামাদিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইঘ। যান? কে আমাদিগকে 

তাাদিগেব নিকট যাইবার শুভবুদ্ধি এবং তাহাদিগের কথ। বুঝিবার 

€ তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার পধ্যন্ত ক্ষমত। দেন? কে আমাদের 

£”.কে তাহাদিগের দ্বারা আলোকিত কবেন? ঈশ্বর স্বয়ং না দিলে আমরা 

পিছ পাইতে পারি না, না বুঝাইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তীহারই ঘ্বাব| 

পলিচালিত হইয়া আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র সুর্য নদী পর্বত-__ সকলেবই মধ্যে 
পবিত্বাণেব কথ! পাঠ করি, হৃদয় আলোকিত করিয়া লই । চৈতন্য, মহম্মদ 
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প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, তাই আমরা তাহাদিগেব নিকট 

হইতে আলোক গ্রহণ করি । আমর! তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয| ঈশাব 

নিকট গমন করি ও তাহাকে বুঝিতে পারি! ব্রাঙ্গধর্মের এইটি বিশেষ লঙ্গণ 
যে, ঈশ্বর অগ্রে অগ্নে গমন করেন এবং পরিজ্রাণের সহায় ও উপাঘ সকল 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্যা যায়। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে 

দিতে পারি না। কিন্ধ ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা ও পরিত্রাত। বলি 

আমর] অহঙ্কারীর ন্যায কোন সাধু ব্যক্তিকে অগ্রাহ্থ বা অস্বীকার করিতে পাবি 

না। তাহার। আমাদ্দিগেব পরিজ্রাণের জন্য ঈশ্বরনিন্দিষ্ট। সকলেরই পদতলে 

বপিয়া বিনীতভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের 

ধন্মপথের সহায়মাত্র । গৃহনিশ্বীতারা যেমন কিছু দিনের সহায়তাব জন্য ভাব। 

নিশ্মাণ করে, কম্ম সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধশ্মপথে 

অগ্রসর হইবার জন্য সেইরূপ কিছুকালের জন্য সাধুদিগের সহায়ত! গ্রহণ কবিব, 

কিন্তু গমাস্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে 

না। ব্রাহ্মধন্ম ও ঈশ্বরের নিকট মকল প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদাধিকত। 

চলিয়া যায়, সেখানে ইউরোপীয় ও এসিয়াস্থ শ্রীষ্ঠান ও হিন্দু এ সমস্ত সন্থীর্ণ ভাব 

স্থান পায় না। ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক ভিন্ন তি 

সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তীাহাদিগের নাম লইয়। দেখানে 

অনায়াসে চলিয়া যাইব । তিনি আমাদের কাহাকেও একথা জিজ্ঞাস। কবিবেন 

না যে, তোমর। কাহার দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিণি, 

আমাদের হৃদয় পরিব্তিত হইয়াছে কি না, কেবল তাহাই দেখেন । ঈশা, 

চৈতন্য. মহম্মদ প্রভৃতি ব্যক্তির সেনাদল ও শিষ্যুদিগকে অথবা হিন্দু ও বৌ 

দ্িগকে তিনি তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দ্রিবেন না; সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ 

ও পরিবন্তিত হইয়াছে, তিনিই কেবল স্থান পান। সেখানে সকলেই এক, 

পরম্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিষ্নতা নাই। ঈশ্বর পিতা, 

পরিত্রাত! ও নেতা, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্ব্বেদর্রবা। দমকল 

মনুষ্যই ভ্রাতা, মকলই এক পরিবার । কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক 

একটি বৃথা নাম লইয়া বিবাদ করিয়া মরি? আইস, আমরা সকলেই ঈশ্বরের 

পুর, ঈশ্বরের শিশ্ঠ, ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দি ।” 
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রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্লককে নয়খানি পত্র 

লণ্ড নর্থক্রক রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে, কেশবচন্জর 

“ভবতবন্ধু” (010০ 60195) এই আখ্যা গ্রহণপূর্ধবক তাহাকে সন্বোধন করিয়া, 

মিবাব পত্রিকায় ৮ই মে (১৮৭২ খুঃ) হইতে কিছুদিন অন্তর অন্তর নয়খানি পত্র 

লেখেন। (১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাহার হ্যায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব নিয়োগে 

মানন্দ প্রকাশ কর! হয়, তদনস্তর এই শান্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের 

চিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লেোকদিগকে লোকান্ররঞ্জননিরপেক্ষ হইয়া 

ন্াযাবলঙ্বনপূর্ববক শান্তিতে কুশলে একীভূত করিবাব জন্য এবং নারবদ্দিছ্যা- 

শিক্ষাদান ও দেশের বিবিধ হিতকর কাধ্য বদ্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করা 

হঘ। (২) “সকলের সহিত সমান ন্যায়ে বাবহার করিবেন” “সকল শ্রেণীর 

কল মতের লোকের চিত্তবৃত্তি ও মনোভিনিবেশেব বিষষের প্রতি মনোযোগ 

দিবেন” লর্ড নর্থক্রক প্রকাশ্যে এই কথা বলাতে, তত্প্রতি আনন্দপ্রকাশপূর্বক, 

দ্বিতীয পত্রে (১৭ই মে) ইউরোপীয় ও দেশীর প্র্গা ও জমীদার ইহাদিগের 
পরস্পরের বিরোধী ভাব ও অত্যাচার নিবারণ করিষা, ইউরোপীয়গণের 

বাণিজযার্দি কাধ্যে এবং দেশীযগণের গুণে প্রোৎসাহদান, জমীদারগণেব 

স্বত্ব 9 অধিকার রক্ষা এবং রুষকগণের অবস্থ! উন্নত করিয়া খ্য/তিলাভ করিতে 

বলা ভয। (৩) অত্যল্প দিনের মধ্ো দশটি বিদ্যালয লর্ড নর্থব্রক পধ্যবেক্ষণ 

কবিযাচ্েন দেখিয়া, আনন্দপ্রকাশপূর্ববক, তৃতীয় পত্রে (২১শে মে) বিদ্যাশিক্ষা- 

দণ ঘে কত প্রযোজন, সামান্যভাবে এতদিন যে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতেই 

দেশেব কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উল্লেখপূর্বক, শিক্ষার বিষয় পাচ ভাগে 

গিভন্ কর! হয়, (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষ|, (খ) উচ্চশ্রেণীর উত্রুষ্ট শিক্ষ।, 

(গ) নীতিশিক্ষা, (ঘ) শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা, (ও) নারীশিক্ষ| | 

(5) চতুর্থ পত্রে (১২ই জুলাই ) প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষার্থ যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, 
পঞ্চাণংটি কলেজ, ছয় সহম্ত্র স্কুল স্থাপিত রহিয়াছে, তংসম্বন্ধে আনন্দপ্রকাশ- 
পর্ণক, স্বয়ং লর্ড নর্থক্রক সার চারল্ল উডের অভিমতান্থসারে ১৮৫৪ থুষ্টাব্ষে যে 

শিক্ষাসম্পক্ীয় লিপি প্রস্ত করেন, তাহাতে সাধারণ লোকের শিক্ষাদান 
শিতান্ প্রয়োজন বলিয়া যে নির্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের 

বক্তৃতায় তিনি যে, এ সম্বন্ধে মনোযোগ-বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন, 
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তত্প্রতি ভর দিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া, অজ্ঞানতা অকালমন 

প্ুভৃতি হইতে তাহাদিগকে বঙক্গা কবিবার জন্য অনুরোপ করা হয়! 1৫) 

পঞ্চম পত্রে (১৮ই জলাই ) উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা নিশ্মশ্রেণাতে 

গিষ| স্বতঃ পনুছিবে, এই মতেব অগাবত্রপ্রতিপাদনপূর্বক, সাপাবণ শিশ্ষাব 
পক্ষে কত অল্প যু হইয়াছে দেখাইথ1, উহ্ভাব বিস্তৃত্িব প্রয়োজন গ্রাদর্শন: 

(৬) যঈটপত্রে (২৩শে জুলাই) উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত করিঘ। সাধারণ লোককে 

শিক্ষাদান অনন্ঠমোদনপূর্বক, দেশীয় পনাঢ্য লোকে উচ্চশিক্ষাব ভার গ্রহণ 

করিলে তাহাদিগকে সাহাযা ৭ উৎসাহ দান করা অন্টমোদন কন! ই, 

আব এই উপাধে থে টাক। উদ্বন্ত তইবে, তাহ। দ্বাৰা ও সাধারণেব উপবে 

শিগগাপম্পকীৰঘ কর বসাইঘা সেই কর দ্বারা সাধাবণ শিক্ষাৰ অঙ্ঈগুষ্ 

করাব প্রস্তাব হয। (৭) সপ্রম পর্ে (১লা আগষ্ট) প্রথমতঃ সাধাৰণ 

লোকদিগেব শিক্ষাদানে কি কি বিশেষ কল্যাণ উপস্থিত হইবে, পপ্রদশিত 

হয়; দ্বিতীরতঃ এই সকল কল্যাণ-পাভের জন্য শিক্পাকর যে ভাববহ 

হইবে না, উল্লিখিত হয়, ভৃতীষতঃ শিক্ষালাভ করিঘা সাধাবণ লোকগণ 

তাহাদের স্থ স্ব কাধ্য পরিত্যাগ কবিবে, এই মিথা। আশঙ্ক। ইংলগু জাম্মণি 

প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দ্বাব| নিরন্ত হয়, চতুর্থতঃ কিরূপ প্রণালী অবণগ্গন 

করিয়। শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা দেখান হয় ঃ--(ক) দেশীয ভাঘায শিক্ষাদান 

এবং দেশীয় ইন্স্পেক্টর জেনেরেল নিয়োগ, (খ) সাধারণ লোকের জন্য যে 

বিদ্যালয় হয়, তাহা প্রায় মধাবন্তী লোকদিগেব দ্বার। পূর্ণ হয, এরপ স্থলে 

সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষার্য পাওয়া যাইতে পারে, এজন্য লায়ং 

বি্ভালয় খোল। হয, গুক্লপাঠশালা প্রভৃতি স্বাপিত হয়, এবং দে 

সকল ডেপুটা ইন্স্পেক্টর এই কাধো অধিকতব কৃতকাধ্য হইবেন, 

তাহাদের নাম রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, তাহাদিগকে পদৌনুতি 

ইত্যাদি দ্বাব। উৎসাহ দান হয়; (গ) লেখা পড়া ও অঙ্গশিক্ষা ছাড| বিজ্ঞান, 

সম্পকীয় প্রারস্তিক শিক্ষাদান হর, শিল্পী হইলে সেই সেই শিল্পপন্বদ্ধে বিজ্ঞান 

সিদ্ধ শিক্ষা প্রদত্ত হয়; (ঘ) দাহামা কবিবাব দে নিয়ম আছে, তাহা কিঞ্চিং 

শিথিল করিষা, যে স্থানের লোকদিগেব অবস্থা ভাল নঘ, অথচ শিক্ষা করিবাব 

উত্দাহ আছে, সেখানে চতুর্থাণেব তিন অংশ সাহাষ্য দেওয়া হয়' 
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। ৪) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বন! নিয়োগ করা হয, ধাহার! স্থানে 

স্থানে ঘুরিয়া ততসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন এবং ছাত্র ছাড়! অন্যান্ত লোক দিগকেও 

ব্কুতাস্থলে নিমস্বণ করিয়া আনিবেন; (চ) সুলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ বিতরিত 

তর, এই সকল পত্রিকাতে মতাদি ঠিক প্রকীরে অভিবাক্ত হয়, এ সম্বন্ধে অবশ্থয 

5 থাকিবে, (ছ) যে সকল জমিদার সাধারণ বাক্তিগণের শিক্ষার জন্য 

বিদ্যালয় স্তাপন কবিবেন, তাহাদিগকে বিশেষ সন্ত্রম অর্পণ করা হয়। (৮) 

মষ্টনপত্রে । ৮ই আগই ) উচ্চশিক্ষার কুরীতির প্রতিবাদ হয। শিক্ষার উদ্দেশ্য 

কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্তু সমুদার় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্য তৃষ্ণা 

৪ংপাদন করিয়! দেওয়া । এককালীন অধিক বিষষ শিক্ষা করিতে গিয়া 

বিভষ। উপস্থিত হয়, স্তরাং এই সকল উপায অবলম্বন শ্রেয়; (ক) বর্ষের 

মধাধনেব বিষয় অধিক না হয়, অধ্যেতব্য গ্রস্থাতিরিক্ত গ্রন্থ গৃহে পাঠ করিবার 

জন্য শিক্ষকেরা বলিয়! দেন, (খ) পাঠ্যগ্রন্থ বঝাইয়া দেওয়ার রীতি পরিবর্তন 

কবিয! উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওযা হয়, এবং শিক্ষকেরা 

বক্ততা দেওযার জন্য গৃহ হইতে এমন প্রস্তুত হইয়া আইসেন যে, সেই বিষষগুলি 

ছান্ধেব! বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) যে যে বিষযে জ্ঞান থাকিলে 

উপাপিপ্রাপ্ি হয, সেই সেই বিষয়ের গ্রস্থসমূহের জ্ঞানাপেক্ষা, তত্তদ্বিষয়ের 

পিশেষ জ্ঞান আছে কি না, দেখ। হয; (ঘট) প্রারুতিক বিজ্ঞান পরীক্ষাদিযোগে 

শি্গ। দেওয| হয; (ও) চিন্তাশক্তিব উদ্রেক জন্য ন্যাম এবং মানমিক ও 

নৈনিক বিজ্ঞানপ্রবর্তন; (চ" প্রবন্ধরচনা এবং উহ্াব উতৎকর্ম-সাধন জন্য উৎকুষ্ট 

পবন্দলেখককে বাধষিক পুরক্খার-দান; (৯) নবমপত্র্রে (১৬ই আগষ্ট) 

“শ্রমনবন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়াও, ধর্শমূলক নীতিখিক্ষাদানেব প্রয়োজন দেখাইয়া, 

কি প্রকাবে শিক্ষা দ্েওয়। হইবে, প্রদশিত হয £_- ক) প্রারৃতিক ধর্মবিজ্ঞান 

অন্যান্য শিক্ষণীষ বিজ্ঞানের সহিত সংযোজন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানশিক্ষাদানকালে 

ঈগবেব জ্ঞান এ মঙ্গল ভাবেব নিদর্শন সমুদাঘ প্রদর্শন; (থ) নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা, 
কষ্বাজ্ঞান প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ছাতব্রগণের জীবন ও চরিত্র হইতে দৃষ্টান্ত 

প্রদর্শন; (গ) পাঠাবিষয়সমূহমধো একপ প্রবন্ধসমূহের সন্নিবেশ, যাহাতে সততা, 

সতান্ঠরাগ প্রভৃতি ছাজগণের মনে মুদ্রিত হয়, (ঘ) সচ্চরিত্র শিক্ষকনিয়োগ, 

মসচ্চবিত্র শিক্ষকগণের অপসারণ; (ও শিক্ষক ও ছাত্রগণের চরিত্রশোধনঙন্য 
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সর্ধ্বোপরি এক জন চরিত্রশোধক শিক্ষক (10150101176 1155161) নিযোগ, 

(৮) সদাচরণের জন্য পুরঞ্কার, যাহাকে সদাচরণের জন্য পুরস্কার প্রান্ত 

হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরণ, তাহার সংবাদ লইতে হইবে, (ছ) 

যেস্থানে প্রলোভনময় বিষয় আছে, ততসন্নিহিত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত না হব! 

ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ডের পত্র 

ডাগর নরম্যান্ ম্যাকৃলিযড কেশবচন্দ্রকে কি বলিয়াছিলেন, এবং যাহ 

তিনি বলিয়াছিলেন, তাহ। অল্প দিনের মধ্যেই যে সত্য হইয়াছিল, ইহ। আমবা 

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ডাক্তার নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড এই সময়ে পরলোক 

গমন করেন। এখানে তাহার পরলোকগমনের সংবাদ নিবদ্ধ করিবার কাবণ 

এই যে, যথন কেশবচন্দ্র ইংলগ্ড গমন করেন, দে সময়ে নরম্যান্ ম্যাকৃলিয়ড 

ঠাহাকে ইডেন্বরাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন । কেশবচন্দ্র গুরুতর 

পীড়ানিবন্ধন খন তাহার নিমন্ত্রণ বক্ষ/। করিতে অসমর্থ হন, তখন তিথি 

তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধো এই কথ| ছিল যে, হয়তো! ইহলোকে 

আর আমাদের নাক্ষাংকার ন| হইতে পারে; ফলতঃ পেই কথাই সত্য হইল। 

এস্থলে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রখানির কিছু কিছু অন্কবাদ করিয়া দেঞ্। 

যাইতেছে 2 

“আমি মনে করি, ইডেন্বরাতে ১৮ই মের (১৮৭০ খৃঃ) প্রারস্তে প্রেম 

বেটিরিয়ান্গণের যে ছুইটী নভা হইবে, তাহা দোখতে আপনার মন উংস্থৃক 

হইবে। ঘর্দি আপনি আমেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আপনি এখানকার 

সকলই দেখিবেন এবং দেখিয়া সুখী হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশূন্ 

গৃহ আমি থাকিবার জন্য দিব। আমাদের (ইডেনবর| হইতে ) আরও পশ্চিম 

যদি আপনি দেখিতে চান, আমি আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাং 

করিব এবং আপনার 'পিসেরোণ” (01061:0176) হইব | আমি আপনার সঙ্গে 

ধর্মসন্বদ্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্ধ কেবল (এখানকার বাস) 

প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়! দিব। 

"আমি গতকলা শুনিয়া নিতাস্থ দুঃখিত হইলাম, আপনি পীড়িত হইয়াছেন 

বলিয়া, ইডেন্বরাতে যে সকল কাধ্য করিবার কথা ছিল, তাহা করিতে অদমথ 

হইলেন। সত্যই আমি নিতাস্ত ছুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার 
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সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্বত্যদৃশ্ঠ এবং আচার 

বাবহারেধ মহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমাব নিতান্ত স্থখ হইত। 

চণ্ডীনিবামী ডাক্তার ওয়াটুসকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে 

তিনি আহ্লাদিত হইবেন । 

“অতএব আর আমাদের দুজনের এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎ হইবে না! তবে 

মমি আশা করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়! “গিয়াছেন” 

তাহাব সম্মুখে গিয়া মিলিত হইব এবং তাহাকে আপনি আপনার পরিত্রাতা 

গ্র়কপে ভালবাপিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন । 

“আলোকনিচয়ের যিনি পিতা, তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র 

ককণাব আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশ্তদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে 

আপণাৰ ভ্রাতৃবর্গের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিরা লউন |” 

বাঙ্গধন্ম--হিন্দুধশ্ম, ইহ! প্রতিপাদনে কলিকাও। সম।ঞজজের চেষ্ট! ও তাহার প্রতিবাদ 

বাক্গবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে, কলিকাতাসমাজ এখন অভিনব 

পন্থ। অবলম্বন করিলেন । ব্রাক্গধণ্ম-__হিন্দুধশ্ম, ইহা প্রতিপাদন করিবার যন্ত 

উপস্থিত হইল। ধর্মতত্বে (১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক ও তৎপরবর্তী 

কষে সংখ্যার ) ইহার ঘোর প্রতিবাদ হইল, ব্রাঙ্গবন্ধুভায় বিস্তৃত শাস্ত্র 

প্রমাণদশ্বলিত বক্তৃতায় উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচন্দ্র সভাস্থলে 

কলিকাত। সমাজের পশ্চাদগমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন 

আদি ব্রাহ্ম এই সময়ে ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিযাতে লিখিলেন, খ্রীষ্টধশ্ম যেমন ক্রমিক 

নোপান হইতে সোপানাস্তরে উখ্ান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্ হইয়া 

গিখাছে, তেমনই হিন্দুধশ্ম খক্ হইতে উপনিষদে, উপনিষৎ হইতে ভগবদগী- 
তাতে, ভগবদগীত1 হইতে ভাগবতে, ভাগবত হইতে মহানির্বাণে, মহানির্ববাণ 

হইতে ত্রাঙ্গধন্মে উত্থান করিয়াছে । এ সমুদায় কথার প্রতিবাদ হইল, 

কিন্ত এতদ্বারা কলিকাতাসমাজের হিন্ুধর্মপাগরে নিমগ্র হওয়া দূর হইল 
ন|। ক্রমে ইহার যে প্রকার পরিবর্তন হইতে লগিল, তাহা পর পর সকলে 

দেখিতে পাইবেন । 

্রাঙ্মবন্ধু সভায় লাহোরের বাবু নবীনচন্ত্র রায় “ব্রাহ্ম এবং সমাজনংস্কর” 

বিধষে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে ইনি ধর্মকে উপানন্ম ও প্রচারে আবদ্ধ 

১২০ ্ি 
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করিয়া, সামাজিক সমুদায় বিষয় উহা হইতে স্বতন্থ করেন। তাহার মতে একটি 

মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্যবিষয়ে সকলের একতা! চাই, গৌণ বিষয়ে যে 
ব্যক্তি যে প্রকার ইচ্ছা করেন, সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। মভাপতি 

কেশবচন্ত্র মুখ্য ও গৌণ এই ছুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়া লন, কিন্ত 
উপাসনা ও প্রচার মুখা, সামাজিক বিষয় সমুদায় গৌণ, এ প্রকার বিভাগ 
অস্বীকার করেন। কেন না ধশ্মের কতকগুলি বিষঘ মুখ্য আছে, যাহাতে 

সকলের একৃত! থাক। চাই, আবার উহার কতকগুলি বিষয় এমন আছে, ঘাহ। 

ব্যক্তিগত অবস্থাদির অনুরূপ; স্থৃতরাৎ দে সকলেতে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে 

কাধ্য করিবেন, কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সামাজিক 

বিষয়মাত্রই গৌণ নহে, কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল 

মুখ্য বিষয় আছে, যাহ] ভঙ্গ করিলে মনুষ্য শামনাহ। কেহ যদি সত্য ন্যাযাদিব 

নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেকি আর দণ্ড পাইবার ষোগা নহে 

স্থতরাং বক্তার গৌণমুখ্যবিভাগ ঠিক হইলেও, তাহার প্রয়োগে যে তাহাব 
ভ্রান্তি ঘঠিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ধর্মের সহিত সামাজিক 

বিষয়গুলিকে একত্রিত করিয়া লওয়াতে ব্রাঙ্ষদমাজে লোকসমাগম হইতেছে 

না, ইহাও সত্য নহে । কেন না প্রায় ত্রিশ বংস্র যাবত ব্রাঙ্মলমাজ আপনাকে 

কেবল উপামনা ও প্রচারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, অথচ সে সময়ে যথা 

্রাহ্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই; যত দ্দিন পধ্যন্ত ক্রাহ্মগণ বিশ্বালানুলারে অনুষ্টান 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই হইতে ব্রাঙ্গগণের সংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছে। 

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রা্মদমাজে লোক না আইসার কারণ উপাগনা 

ও প্রচারের সঙ্গে সামাঞ্জিক অনুষ্ঠানের যোজন! নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে 

নিষফাশিত হইবার ভয়। 

গ্রচার ও স্বাস্থ্য উদ্দেশে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন 

আজ অনেক দিন হইল, কেশবচন্দ্রের শরীর অস্থস্থ হইয়াছে । প্রচার ও 

শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেস্তটে তিনি সপরিবারে ১:ই অক্টোবর (১৮৭২ খু 

কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, বাকিপুর, 

এলাহাবাদ, জয়পুর, আগ্রা, কাণপুর, এটোয়! প্রভৃতি স্থানে তিনি বিবিধ 

প্রকারের কাধ্য করেন ও প্রকাশ্ঠ বক্তৃতা দেন। 'দেশীয় সমাজের উপরে ইংরেছী 



বিবিধ কাধ্য ৯৫৫ 

সভাতার প্রভাব", 'ইংলগু আমাদের সম্বদ্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা 

উচিত”, ইংরেজ রাজ্যাধীনে দেশীয় সমাজের উন্নতি” ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা, 
ঙ্গেব ব্রক্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা, উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষসমাজ-স্থাপন প্রভৃতি কার্ধ্য 

নিষ্পন্ন করেন। ২০শে ডিসেম্বর (১৮৭২ থৃঃ) তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। 

প্রত্যাবুত্ত হইয়া উৎসবের প্রস্তরতির নিমিত্ত প্রতিদিন স্বীয় ভবনে ৮টার সময়ে 

| প্রাতে ) ব্রাঙ্মগণকে লইয়। উপাসন। প্রবন্তিত করেন। 



৩৫ 

প্রচারকসভা-সংস্থাপন 

সমুদায় বিভাগের শৃঙ্খল! হইয়াছে, আজ পর্যন্ত প্রচারকাধ্য সম্বন্ধে কোন 
প্রকার নিয়ম প্রবন্তিত হয় নাই |অনিয়মিত ভাবে প্রচারকার্ধা নির্বাহ হওয়। কখন 

সমুচিত নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মে মাসে (১৮৭২ খুঃ) আশ্রমগৃহে একটা সভা 

আহৃত হয়। এই সভায় প্রচারকমাজেই স্বীকার করেন যে, প্রচারকগণেব ভিঃ 

ভিন্ন স্থানের ভার গ্রহণ করা নিতাস্ত কর্তব্য এবং সেই সেই প্রদেশের ব্রাঙ্মগণেৰ 

আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য দায়িত্বগ্রহণ আবশ্তক। এ সম্বন্ধেকি করিতে, হইবে, 
স্থলতঃ তাহার রেখাপাত হয়, কিন্তু কাধ্যতঃ কিছুই হয় না। কেশবাচন্তর বাস্তু 

সমস্ত হইবার লোক নহেন, তিনি তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন । পরিশেষে 

যথাসময়ে ১৭৯৪ শকের ২২শে শ্রাবণ (১৮৭২ থৃঃ, ৫ই আগষ্ট) কেশবচন্দ্রেব গৃহে 

প্রচারকসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সভায় সভাপতির আঙ্গন কেশবনন্ত 

গ্রহণ কবেন। সভার কাধ্য প্রণালী এইরূপ নিদ্ধারিত হয় _- 

১। প্রচারগ্রণালী-নিদ্ধীরণ। 

২। গ্রচারবিষয়ে অভাবমোচন, অভিযোগনিষ্পত্তি | 

৩। প্রচারের উপায় কি? তদ্বিভাগ £-- 

(১) প্রচারক-প্রেরণ। 

(২) পুম্তকপত্রিকাদি-প্রচার ! 

অনস্তর এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়৷ যাহারা প্রচার করিবেন, 

তাহাদিগের ( কেশবচন্ত্র প্রভৃতি একাদশ জনের ) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচাবের 

উপায়মধ্যে ধর্মতত্বের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া, পাথিব ও আধ্যাত্মিক এই দুই 

বিভাগে বিভক্ত কলিকাতার কার্ধযসকল কে কি করিবেন, তাহ! নির্ণীত হয়। 

বিদেশে কোন্ কোন্ প্রচারক কোন্ কোন্ স্কানে কার্ধা করিবেন, তাহার 

বিভাগও স্থির হইয়া যায়। 



প্রচারকসভ।-সংস্থাপন ৯৫৭ 

প্রচারক সভ্ভার সহব্যবস্থান 

প্রচারকসভা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সহব্যবস্থান কি, তাহা এখনও 

নির্ণীত হয় নাই । কেশবচন্দ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিকাতাস্থ 

প্রচাবকবর্গ নিয়মিতরূপে সভার কাধ্য করিতে লাগিলেন। ইহারা এমনই 

উৎসাহের সহিত সভার কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন কোন 

কোন বিষয়েব প্রসঙ্গে সমুদবায় রজনী নিঃশেষ হইয়া যাইত। সভার সহব্যবস্থান 

কি হইবে, ইহা! লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার সহব্যবস্থান অন্যসভার সহ- 

বাবস্থানেব অনুরূপ হইবে না, এখন পধ্যস্তও ইহা কাহারও হৃদয়ে প্রতিভাত হয় 

নাই, স্তরাং ২৭শে কান্তিক (১৭৯৪ শক; ১১ই নভেম্বর, ১৮৭২ ৃঃ) সোমবারের 

সভাষ এইরূপ নিদ্ধারণ হইল যে, “একজনের নিদ্ধীরণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের 

নির্দাবণ প্রবল । সর্বাপেক্ষা সভাপতির নির্ধারণ প্রবল। এই সভার 

সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন।” প্রাচীন সভাসমূহের নিয়মান্ুসারে 

এই নির্দারণ হইল বটে, কিন্তু ইহ! কখন দ্াড়াইতে পারে না। ফেশবচন্তর 

কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । তাহার সভাপতিত্বে সভার কাধ্য নিয়মিতরূপে 

নির্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ পধ্যন্ত সহব্যবস্থানের সন্বদ্ধে কোন প্রকার 

কথা উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে এ সভা কখন চলিতে পারে না, 

ন্ৃতবাং কয়েক দিন মধ্যে স্বভাবের নিয়মে সভায় ততসম্বন্ধে কথা উপস্থিত 

হইল। ৩০শে পৌষ, রবিবার, এ সভার সহব্যবস্থান কি, নির্ণয় হইয়া গেল। 

আমব। এ দিনের সমগ্র লিপিটা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

“৩০শে পৌষ (১৭৯৪ শক ), রবিবার, (১২ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ থুঃ ) 

“সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্ 

মজুমদাব, শ্রীযুক্ত বাবু ভ্রেলোক্যনাথ সান্গ্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত 

বাবু মহেন্ত্রনাথ বন্থ, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বৃতলাল বন্ধ, শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিজ্র, 

শযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু 
গৌবগোবিন্দ রায় উপস্থিত। 

“শ্রযুক্ত বাবু প্রতাপচ্জ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে 
মতেব এঁক্য থাকিবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতের ভিন্নতা 
থাকবে, নিষ্কারণ হউক। 



৯৫৮ আচাধ্য কেশবচক্ঞর 

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বলেন, পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল, ক্ষপ্র ইউক, 

অঙ্ষদ্র হউক, সকল বিষয়ই এই সভায় নিদ্ধীরিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বৃতলাল 

বন্থ বলেন, সভায় পাচ জন একমত, পাচ জন অন্য মত হইলে, বিভিন্ন মত এক 

করিয়। লইতে হইবে । শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলেন, এখানে যাহ! স্থিব 

হইবে, তাহা সকলকে মানিতে হইবে, এ নির্ধারণে অন্তমত করিবার কোন 

কারণ নাই। তবে কোন্ বিষয় সভার নিদ্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্ বিষ, 

হইবে না, তাহাও স্ভার দ্বারা নির্ণীত হইবে । এরূপ করিবার কাবণ এই থে, 

যে স্থলে স্বাধীন প্রণালীতে কাধ্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাধি অগ্ঠ 

সারে ভিন্নতা হইবেই। কিন্তু এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একত। খাকিবে। 

প্রণালীতেও (01817) সকলে এক হইবেন । সকলে একত্র হইয়া কাধ কৰিলে, 

পরম্পবকে না বুঝার জন্য যে ভিন্নত। স্থলে এক্য কবা অসম্ভব হয, তাহা£ 

বিদূরিত হইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্ধু জিজ্ঞাস। করিলেন, পে দিবস * শ্রীযুক্ত বাৰ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি অপেক্গ 

(৭10) করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদাং 

বলিলেন, পূর্বের যাহা বলা হইল, তাহাতেই মে কথার মীমাংসা হইয়। গেগ। 

যাহ! সভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো৷ সভাতে গৃহীত হইবেই না 

যাহা সভার আলোচ্য বলিয়া স্থিব হইল, তত্সম্বন্ধে সভ| যাহা নিদ্ধারণ কবিবেন 

তদন্ুদারে সকলকে কাধ্য করিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বে যে নির্্াবিত 

হইযাঁছে, সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরণীয়, ততসম্বদ্ধে এই বক্তব। 

যে, যে কোন বিষয় সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সম্মিলনে, 

জন্য পুনরালোচিত হইবে । 

* ২৮শে পৌষ (১৭৯৪ শক ; ১*ই জানুয়ারী ১৮৭৩ খুঃ) শুক্রবার যে কথা হয়, তদনুমাও 

এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সে দিনের লিপি এই :--“অধিকসংখ্যক একক্রিত হইয়া যাহা নির্ধারিও 

হইবে, ধীহার তৎকালে তাহাতে অমত থাকিবে, তীহাকেও তদনুসারে কার্য করিতে হইবে 

অনেক স্থলে এ নির্ধারণ অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য কর! অন্তার হইতে গারে, প্র 

গুতাপচন্ত ম্ভুমদার প্রস্তাব করাতে, আগামী রবিবার (৩০শে পৌষ), ছুইটার সময় এ$ং 

সম্বন্ধে কথা বার্তী হইয়া নির্ধীরণ হহ্বে, নির্ধারিত হয়।” 



গ্রচারকমভ।-সংস্থাপন ৯৫৯ 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সর্বশেষে নির্ধারণ করিলেন যে, সর্ববতোভাবে 

চেষ্টা করিয়া! একতা! রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত, কি সভাপতির 

মত,এ সকলের প্রাধান্তের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে 

গানিতে হইবে । ইহাতেই এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে 

না, অধিকাংশের মত লইয়া কাধ্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে । স্থতরাং 

যে পর্যান্ত মকলে একমত না হন, পে পধ্যন্ত প্রয়াস প্রযত্ব দ্বারা এক করিতে 

হইবে । এইরূপে একবার যাহা নির্ধারণ ইয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে 

ত্াহাব অগসরণ করিবেন । 

“নিদ্ধারণ--এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে 
একতা রক্ষ। করিয়। কাধ্য করিবেন ।” 

প্রচারকসভার সহব্যবস্থানাদ্িঘটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের বাবধানের 

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এস্বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন; কেন না সেগুলিকে 

কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্যোজন1 করিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ সেগুলির 

উল্লেখ না হইলে একটি গুরুতর অস্তব্যবস্থানের বিবৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে । 
প্রচারকগণের পরম্পরের ব্যবহারাদিসন্বদ্ধে এই প্রকার (১৯শে জ্যেষ্ঠ, ১৭৯৬ 

এক, ১লা জুন, ১৮৭৪ থুঃ) নির্ধারণ হয় £-_ 

"আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষ1! করিয়া সভ্যের1 পরস্পরের অধীন হইবেন । 

অনীনতা ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য হইবে । যদ্দি কোন প্রচারক প্রচারকসভার 
বিপানবিরুদ্ধে কোন কাধ্য কবেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সভার 

হস্তে থাকিবে ।” 

“(২৫শে শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক; ৯ই আগস্ট, ১৮৭৪ খুঃ) কোন প্রচারকের 

খিকদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে, তাহ। পত্রদ্বারা জানাইলে, 

এ মভাষ বিচারিত হইবে । পরম্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইলে, 
যেখানে সেখানে দোষোল্পেথ না করিয়া, গ্রচারকেরা তদ্বিষয়ের মীমাংসার 

জনয এই সভাতে উহার বিচার করিবেন ।” 
ব্রাঙ্গগণের মধো বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য (২৩শে আষাঢ়, ১৭৯৬ শক; 

ছু জুলাই ১৮৭৪ থৃঃ) শান্তিসভ। সংস্থাপিত হয়। এ সভ1 কেবল সাধারণ ব্রাহ্ম- 

গণেব বিবাদ মীমাংসা করিবার অধিকার পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসার 
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নহে। কেন না সে দিনে ইহাও নিদ্দারিত হয়, প্প্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হইলে, প্রচারকসভায় যথাসময়ে তাহার বিচার ও মীমাংস| হয" 

প্রচারকগণ প্রচারকমভার অধীন । তাহারা কখন যদি বিপথগামী হন, ইহার 
কোন বিধানের প্রতি তাহাদিগের আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই *, এ 

সম্বন্ধে তাহারা প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ, কেন না প্রচারকসভার ( ২৫শে আবণেব, 

১৭৯৬ শক) লিপিতে তাহাদিগের স্বাক্ষরিত এই প্রকার অঙ্গীকার নিবন্ধ 

আছে “আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত কষেক জন প্রচারক এই নিয়মে আব 

হইয। অঙ্গীকার করিতেছি ঘে, আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের বিকাবপ্রযুক 

কখন বর্তমান বিধানভ্রষ্ট হই, আমর! ইহ ঈশ্বর ও ধম্মবিরুদ্ধ বলিযা গ্রতিপর 

করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইব ন|। 

এই সভার অনুলরণে আমাদের প্রতোকের এবং সাধ্ধারণেব নিশ্চিত মঙ্গল ।”" 

প্রচারক ভিন্ন অন্য উত্সাহী প্রচারকাধ্যের সহায়গণসম্বন্ধে এইরূপ নি 

(১৯শে জোট, ১৭৯৬ শক, ১ল। জুন, ১৮৭৪ খুঃ) লিপিবদ্ধ আছে ঃ--“ধাহাবা 

সম্পৃণরূপে প্রচারকাষ্যে আপনাদিগেব ভীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশে 

'অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে উক্ত কাধ্যে যোগ দিয়া থাকেন, এই সভ। তাহা, 

দিগকে যখোপযুক্ত উত্পাহ দ্রিবেন এবং সরুতজ্ঞভাবে তাহাদিগের সহাযত। গ্রহ" 

করিবেন এবং তীহাদিগের সঙ্গে যোগ রাখিবেন | "0 ২৬শে জোষ্ট, ১৭৯১ 

শক) তাহারা এ সভায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে। 

অন্ুমতি প্রাপ্ত হইবেন এবং সভ্দিগের মত হইলে উপস্থিত প্রস্তাবে 

আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই সভ। সময়ে সময়ে তাহা; 

দিগকে আহ্বান কবিযা বিশেষ বিশেষ গুরুতর বিষয়ের আলোচন। করিবেন। 

সহব্যবস্থানসম্বন্ধে ৩০শে পৌষের (১০৯৪ এক) যে নিদ্ধীরণলিপি আমরা মর্ধ 

প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসহ ১৭৯৭ শকের ৪ঠ1 আবণের ( ১৯শে জুলাই, ১০৭৫ 

খৃঃ) নির্ধারণাট সমগ্জদ করিয়া লইলে, তবে প্রচারকলভার সহবাবস্থান পূর্ণাকাৰ 

লাভ করে। কেন না সহব্যবস্থান সভ্যগণের আম্ুগত্যের স্থল না দেখাইয়া 

* যে নির্ধারণানুসারে এই অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরিত ও লিপিবদ্ধ হর, তাহা এই;- 

«প্রচারকের! এই সভার অধীন | যদ্দি কেহ কখন এই লভার শাসন অতিক্রম করিয়। বিপধগামী 

হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।৮ (২৫শে শ্রাবণ। ১৭৯৬ শকা 
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দিতে পারে, তাহাকে কখন পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। এই আনুগত্যের 
স্থল আবাব এমন স্বদূট ভূমির উপরে স্থাপিত হওয়া চাই, যাহ! অপরিবর্ত্য- 

বিধি-সঙ্গত। আমর] যে নির্ধারণটির কথা বলিতেছি, সে নিদ্ধারণটি এই 2 

“নিষমাধীন হইয়! কাধ্য চলিতে পারে, এজন্য কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত 

হঈবাব প্রস্তাব হওয়াতে, এই প্রশ্ন উখিত হইল ষে, গ্রচারকাধা নিয়মাধীন 

কবিতে গেলে, কথন কাহার কোন্ নিয়মের আল্ুগত্য-স্বীকার উচিত বোধ না 

হইলে, অথবা তৎসম্ধদ্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, তিনি কি তাহার 

অন্ঠপরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংস| হইল যে, নিয়মের অধীনতা 
্বাকাব কবা ধর্মরাজোও রাজনীতির (৮০110০5 র) নিয়ম । সাধনের নিয়ম 

প্রস্থত কবিবার জন্য ধাহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি সে কাধ্য 

সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বদ্ধে তাহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে । 

বিবেক ছুই প্রকাব, পাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্িক। সাধারণ 

নৈতিক বিবেক ম্বীর অধিকার মধো ন্মনতিক্রম্য, কিচ্ধ বিধানাধীনে যে বিশেষ 

আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের 
অধীন, সুতরাং বিধানান্থগত হইয়। যাহার! সমাজবদ্ধ হয়েন, তাহাদিগের, 

সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, উহ অগ্রাহ্থ। সে স্থলে সামাজিক বিবেক 

ঘাবা যাহা নিদ্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ বিধাতা 
হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকটে এক সময়ে একই প্রকারে 
মাপিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া 
গণ করিতে হইবে । কোন নির্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও 
এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে 1৮: 

বাক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, বিন। 

প্রয় সামাজিক বিবেকেৰ অধীনত| স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদ্দি 
পেত অগ্রান্থ করেন, তাহার .সম্বদ্ধে কি করিতে হইবে, প্রচারকসভায় ইহার 
ম্প্ট কোন বিধান নাই; তবে কেশবচন্দ্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় 

থে কথ| বলিয়াছেন, প্রচারকসভা ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়া তাহাই বলিতে 

বন, “ইচ্ছা পূর্বক কেহ অধীন না হইলে বলপূর্ধরক তাহাকে অধীন করা 
টাহাথ (কেশবচন্ত্রের) মত নহে । যদি ইটি দুর্বলতা হয়, তবে ইহা ঈশ্বরের, 

১২১ 
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কেন না তিনি বলপূর্বক কাহাকেও অধীন করেন ন1।” সকলের একতাসবে 
এক জনের বিরোধ যখন ভ্রান্তিমূলক, এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া বিধিসিদ্ধ, 
তখন একপস্থলে তিনি যদি বিমত থাকেন, তাহাকে গবনায় ন। আনিয়। কোন 

নিদ্ধীরণ 'প্রচারকসভা করিতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের স্থম্পষ্ট মীমাংস! 

কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি 'প্রচাবকসভায় স্বযং কোন 
প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র অমত দেখিতেন, তখনই 

সে প্রস্তাব অপসারিত করিয়া লইতেন, সে ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলেব মত 

আছে কি না, কোন সময়ে এ প্রশ্নও তৃলিতেন ন। | ফলতঃ সে ব্যক্তির ্রান্থি 
বুঝিয়াও তিনি কথন তীহাঙ্জকে অতিক্রম করেন নাই । তাহার এই আচবণ 

ইহাই সপ্রমাণিত করিতেছে যে, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তিকেও কোন কাবা? 

অতিক্রম করিয়া কোন নিদ্ধারণ হইতে পারে না *। বস্ততঃ কাহারও কোন 

” বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রযত্ত দ্বার তাহাকে এক করিয়! লইতে হবে, 
এ বিধি সর্বথ। অপরিহাধ্য । তিনি যখন উপস্থিত নকলের সহিত মিলিতে 

পারিলেন না, বন্থ প্রয়াস প্রষত্বেও সায় দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইগ। 

তখন বাধ্যতার বিধি অবলম্বন কর] তাহার পক্ষে কর্তব্য, ইহাতে আর মন্দেঃ 

কি? কিন্ত যদি তিনি এ কর্তব্য আপন! হইতে প্রতিপালন না কবেন, কে 

আর তাহাকে তংসম্বন্ধে বাধ্য করিতে পারে? স্ৃতরাং বাধ্য হইলেন ন 

দেখিয়া, ীড়াগীড়ি করিয়! এক দিকে তাহার অপরাধ বুদ্ধি করা, অপর দিকে 

স্বাধীনতা অনতিক্রমণীয়, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধর্শের পূর্ণ আদর্শ হইতে 

অপর সভ্যগণের স্থলিত হওয়া কখন উচিত নহে । অধিকন্ত বর্তমানে কোন 

বিষয়ে ক্ষতি হইবে, ইহা ভাবিয়া অসহিষ্ণু বা অধীর হওয়া চিরসহিষ্ণু ঈগ্ববেধ 
অন্ুষায়িগণের উপযুক্ত কাধ্য নহে। ন্বয়ং ঈশ্বর যখন তাহার কারের ক্ষতি 
কোনরূপে হইতে দিবেন না, তখন তংসম্বন্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বাস । 

পক 

* সপ্প্রতি এ সম্বন্ধে যে নুল্পষ্ট বিধি নির্ধারিত হইয়াছে, তদ্ষ্টে আষাদের উপরি উদিত 
সিদ্ধান্তে কোন সংশয় নাই। 



৩৬ 

ত্রয়শ্তত্বারিংশ মাঘোতৎসব ও তৎসনিহিত 
সময়ের বৃত্তীত্ত 

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসৰ 

উৎসবের সমগ্র বৃত্তান্ত (১) এখানে নিবদ্ধ কর| নিম্যোজন । ১০ই মাঘ 

(১৭৯৪ শক, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৭৩ খুঃ) পরাতে কেশবচন্দ্র “আমি আছি” এই 

বিনযে উপদেশ দেন । এই উপদেশের গুটি ছুই কথা উদ্ধৃত কবিলেই পাঠকগণ 

বূঝিতে পাবিবেন, বিষয়টি কি প্রকার অন্তর্ভেদিরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল । 

"ধশ্মশাগ্ধকে আমর] দুই ভাগে বিভাগ করি; বহির্জগ২ এবং অন্তর্জগ্ । উভয় 

জগতেই “আমি আছি? নিরন্তর এই কথা হইতেছে ।” কেশবচন্দ্রের হ্যায় ব্ক্তি 

বন মন্তর্জগতে বহির্জগতে “আমি আছির' স্থিতি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, 

তথন যে “সকলের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল 
শ। বশগাসের আলোকে যেন সকলের চক্ষুকে প্রশ্মুটত করিয়া দিল” এ কথায় 

আব কে অবিশ্বাস করিবেন? এবারকার নগবসক্ষীত্তন (১০ই মাঘ অপরাহে) 

“ঝব আনন্দে ত্রঙ্দের জয় ঘোষণা ওরে রসনা” (২) ইত্যাদি। ডল সাহেব, 
এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দস্থানী সঙ্কীর্তনেব অগ্রে অগ্রে পতাক। 
ধাবণ করিয়। গমন করেন। লোকপসমাগমের কিছুমাত্র অল্পত। হয় নাই । 

১১ মাঘ, বৃহস্পতিবার “ঈশ্বরের সৌন্দর্য” বিষবে উপদেশ হয। উপদেশসন্বন্ধে 

শ্মতব লিখিয়াছেন, “তিনি উপাপনান্তে ঈশ্ববের পৌন্দ্যাসম্বত্ধে একটি 

উংকুষ্ট উপদেশ দিলেন । তাহাতে কি স্থন্দর কবিতই প্রকাশ পাইতেছিল। 

তাহাব ভাব অত্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক! ই 

শুনিঝ। উপাসকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠি গেল, সকলে অশ্রজলে 

১১ ) ১৭৯৪ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল! ফাল্গুনের ধশ্মতত্ে উতর টব | 

(২) “ব্রঙ্গসঙ্গীত ও সক্কীর্তন” (নববিধান সমাজের) ৯৬৮ পৃষ্ঠ! (১২শ সং)। 



৯৬৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

ভাসিতে লাগিলেন, আচার্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাদিতে লাগিলেন। 
ঈশ্বরসম্বন্ধে এমন মধুর কথা আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে 
ঈশ্বরের উপলব্ধি এত দূর গাঢ় হন্দর ও সুক্ষ হয়, তাহা আর কখন হরয়ঙগম 
করিতে পারা যায় নাই ।” ঈশ্বরের সৌন্দধ্য সাধকগণের পবিত্র জীবনেৰ মধা 
দিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ পায়; ব্রাঙ্গ ব্রাক্গিক। যদি জীবন দ্বারা তাহার 
অলৌকিক সৌন্দর্য প্রকাশ' করিতে না পারেন, তাহার! তাহাদের উচ্চতম 
ধর্মকে কলঙ্কিত করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবৃত হইঘ্বাছে। 
“যে ধন্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগং কেন সে ধশ্ম গ্রহণ 
করিবে? কেন ন| জগৎ জানে, উপাশ্ত দেবতা যেমন, উপাসক তেমনি, গর 

যেমন, শিষ্যও তেমনি । স্থৃতরাৎ তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের 

উপান্য দ্েবত। এবং পরমগ্রুকে কেন তাহারা গ্রহণ করিবে?  ব্রাঙ্মগণ 

ব্রা্মিকাগণ। তোমর! নিরাকার ব্রন্ষের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে, 

তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন, তবে তোমাদের জীবন কেন জুন্দব 
হইল না? ঈশ্বর স্থন্দর, এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তীহাব 
সৌন্দর্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি 
কখনও তোমাদের পাপ তাপ, ছুঃখভয় এবং শোকভার দূর করেন নাই? কে 
তার গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে? তিনিতো৷ সামান্য গুণনিথি 

নহেন। তাহার সমুদবায় গুণের নাম পৌন্দ্ধ্য ।:পূর্ণ পৌন্দধ্য তিনি বাস কবেন।” 
এবার টাউন হলে (২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৩ খৃঃ) “দেবনিংঃশ্বসিত” (1180916- 

1101) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃত। গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং উহা অনেকেই 

পাঠ করিয়াছেন। ধশ্মতত্ব গুটি কয়েক কথার সার এইরূপে সম্ধলন করিয়াছেন, 

“তিনি (কেশবচন্দ্র) এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি কোন ধদ্ৰের মত 

লইয়৷ তর্ক করিতে আদি নাই; কেবল ধর্দজীবনের পরীক্ষিত সত্য আপনা- 

দিগের নিকটে বলিতে আপিয়াছি। প্ররুত প্রার্থনার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বাণ 

শুনিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বলে, ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন, মনু শুনে, 
এই অবস্থাই প্রত্যাদেশের অবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে লাত 

করা যায়? আমিত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা ঘটে 
না, এবং তাহার প্রত্যাদেশও শুনিতে পাওয়া যায় না।” সাতু বাবুর মাঠের 



তয়শ্তত্বারিংশ মাঘোত্লব ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃত্তান্ত ৯৬৫ 

্রান্থবে বক্তৃতা এবার একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার । ধন্মতত্ব লিখিযাছেন, “সাতু 
বাবুব বাটার সম্মুখস্থ মাঠে বেল! ৩টা হইতে লোকের সাগম হইতে লাগিল। 

প্রাম পাচ সহম্ম লোকে এ স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। এক দিকে নহবতের মধুর 
ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রফুল্লিত করিল, শেষে ছুই স্থানে সন্কীর্তন আরম্ভ হইল । 
এদিকে 'সতামেব জয়তে' 'ব্রহ্ষকুপা হি কেবলম্” একমেবাদ্িতীয়ম্” এই 

নামাঙ্কিত তিন পতাক1 উড্ীন হইতেছে, সঙ্গীর্তনের উৎসাহে সকলেই 

উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার 

চাবি দিকে কত দোকানদার বপিয়৷ বিক্রয় করিতেছিল। মাঠের চারিদিকের 

অট্রালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও কত লোক 

বসিযাছিল। কি অপূর্বব দৃশ্ই হইয়াছিল। যখন তিনি (কেশবচন্দ্র) এক 
স্থানে দণ্ডাযমান হইয়! সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 

লাগিলেন, তখন যেন তাহার মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত স্বগীয় অগ্রিস্ফুলিঙ্গ উদিগরিত 
হইতেছিল। কি আশ্চর্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান 

ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। 

ঈশ্ববেব বল যখন মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা কি না সংসাধিত 

হয। তিনি এক বার দয়াময় বলিয়৷ নামকীর্তন করিতে বলিলেই, এমনি 

উৎসাহিত ও উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন 

যে. বাহার। পরিহাম করিতে ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আনিয়াছিল, তাহার 

পবাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 

শাগান্ত লোকদিগকে কেহই দেখে না, তাহাদের ছুঃখে কেহই দুঃখী হয় ন|। 

যাস্তাবা সামান্য বলিয়া অনাদূত হয়, তাহাবাই মানবসমাজের প্রধান অজ, 

এঠ ভাবে কিছু বপিয়া শেষে সকলকে ঈশ্বরেব উপাসনা করিতে তিনি 
গন্টাবাধ করিলেন । পরে গম্ভীরম্বরে, বল 'সতামেব জয়তে” বল 'ব্রহ্মরূপা 

চি কেবলম্” বল “একমেবাদ্বিতীয়ম্ত ক্রমে ক্রমে যখন তিনি এই কথা বলিতে 

লাগিলেন, তখন তাহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক এ কথা বলিতে 

লাগিল। শেষে কীর্তন হইয়া! মহাসভা ভঙ্গ হইল।” কেশবচন্জরের বক্তৃতাটি সুদীর্ঘ, 
আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্য দিতেছি যে, এতদ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, 
সাম্য লোকদিগের প্রতি তাহার হৃদয়ের ভাব কি প্রকার ছিল। 
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“উর্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন, তীহাবই 

কপাতে আজ এতগুলি লোক এখানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। অন্ুগ্র 

করিয়া আমার কয়েকটি কথা শুনিবার জন্য ইহারা এখানে আসিলেন, আমি 

তাহাদের সকলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুক্কতর বিষয়ের 

জন্য এখানে এই সমারোহ । কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থিব তথ 

আমার কয়েকটি কথা শ্রবণ করুন। যেধশ্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে, ই 

ঈশ্বরের ধন্ম। কেহ বলিতে পারেন, ত্রাঙ্ষেরা কেবল সংসারের শ্রীবুদ্ধি করিবাব 
জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে, কিন্ত ভ্রাতগণ। তাহ। নহে। 

এ ধশ্ম নৃতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, “তমীশ্বরীণাং পবমং 
মহেশ্বরম্ঠ, সকল ঈশ্বরের ধিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথ শুনিতেছি। 
ইংলগু, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদা় দেশই এই কথা বলিতেছে | সমুদাথ 

দ্বেশ এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে । এই ঈশ্বরের দঃ 

সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাঢ।, এ 

ঈশ্বর সকলের প্রভু । ইহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই । ধনী দবিদ 
জ্ঞানী মূর্খ, যুব! বৃদ্ধ সকলেই তাহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতগণ। তাহার 

আহ্বান শ্রবণ কব। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘ্বণা কবেন না, 

বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমব| সকলে তাহার শবণাপন্ন হও । এ দেখে 

অনেক সামান্য লোক আছেন, ঠাহাদেব প্রতি দৃষ্টি কবে, এমন লোক অতি 

অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইহাদের ঘ্বণা করে। কিন্তু রেল৪ঘে 

কোম্পানীকে জিজ্ঞানা কর, তাহাদের ধে এত টাক।, তাহা কে দিতেছে 

প্রথম শ্রেণীর লোক, না ছিতীয় শ্রেণার, ন। তৃতীঘ ও চতুর্থ শ্রেণীর নোক? 

যাহারা নিত।ন্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুথ শ্রেণার গাড়ীতে বায়, অতি সামান্ন 

লোক, তাহাদেবই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর এত ধন। হিমালয় 

পর্বতকে জিজ্ঞাসা করি, হিমালর, তুমি যে এত বড উচ্চ হইয়া দাড়াইথ। 

রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? 

ন। নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে, তাহাই তোমার অবলম্বন ॥ 

(করতালি) সেইরূপ এদেশে ছুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের 

মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকেদের উপর । দোকানদার না 
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থাকিলে কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক 

দিন বাচিতে পারে? (গভীর আনন্বধবনি ও করতালি) এ সকল গরিব দুঃখী 

চাষা দোকানদার যত দিন গরিব ছুঃখী থাকিবে, যত দ্রিন তাহাদের দুরবস্থা 
দূব না হয়, তত দিন এদেশের মঙ্গল নাই ।” 

শীমন্দয়ানন্দ সঃস্বতীর কলিকাতায় আগমন ও গ্াহার সহিত কেশবচন্দরের প্রণয় 

এই সময়ে শ্রীমন্দয়ানন্দ সরম্বতী কলিকাতায় আগমন করেন । ইনি আসিয়া 

কলিকাতা নগরীমধো বাস করেন না, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যান- 

বাটীতে বাস করেন। কেশবচন্দ্র তাহার ধন্ধুবর্গসহ স্বামিজির সহিত সেই 

উদ্ানবাটিতে গিয়৷ সাক্ষাৎ করেন। ম্বামিজি এ সময় সংস্কৃত ভিন্ন অপর 

ভাষায কথা কহিতেন না, কিন্তু এমন সরলভাষায় কথা কহিতেন যে, তাহার 

সঙ্গে কেখবচন্দ্রের মধুর আলাপে কোন ব্যাঘাত হয নাই। কেশবচন্দ্রের 

পাক্ষাংকারের পব তিনি তাহার বাটীতে আগমন করেন এবং তাহাকে উপলক্ষ 

কবিযা গৃহে সভা হয়। এই সভায় স্বামিজি সহজ সংস্কৃত ভাষায় আপনার মত 
অভিব্যক্ত করেন। পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ, বর্তমান প্রণালীর জাতিভের, 

বাপাবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। তাহার মতে, 

বিধবাবিবাহ সমুচিত, এবং নারীর উপযুক্ত বিবাহযোগাকাল অষ্টাদশ বর্ষ। যদিও 

তিনি গৃহী নন, কিন্কু তিনি গাহ্স্থধন্মের সপক্ষ। ১৩ই ফাল্গুন (১৭৯৪ শক; ২৩শে 

ফেক্ঘারী, ১৮৭৩ খুঃ) রবিবার, শ্রীযুক্ত গোরাটাদ দত্তের বাটাতে, কেশবচন্দ্রের 

উদ্যোগে সংস্কৃতে 'ঈশ্বর ও ধশ্ম” বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 

ঈখবদন্বদ্ধে শব্দ, অন্থমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণেব প্রয়োগ প্রদর্শন 

করেন. এবং ধর্মের একত্ব ও একাদশলক্ষণত্ব বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিত- 

গণেব সহিত তাহার বিতর্ক হয়, কিন্তু স্বামিক্তিব তীক্ষমনীষার নিকটে তাহাদের 
পবাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বক্তৃতা ব্যতীত আর দুইটী বক্তৃত। 
হয়, বিষয়--'এক ঈশ্বরের উপাসনা 'মন্ুষ্তের কর্তব্য । এই সময়ে স্বামিজির 
গহিত কেশবচন্দ্রের যে প্রণয় হয়, তাহা শেষ পর্যাস্ত অক্ষুণ্ন ছিল। 

“ঈশ্বরের পরিবার" (৬ই ফাল্ভুন, ১৭৯৪ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খৃঃ) 

কেশবচন্দ্রের সমগ্রন্বদয় এখন “ঈশ্বরের পরিবারে" নিবিষ্ট হইয়া! রহিয়াছে । 
বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুক্রকন্তাগণে সংস্থষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি 
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উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্তু অন্তরস্থ ঈশ্বরের পরিবারকেই, তিনি 

স্্ববোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। “বাহিরের যে পরিবার,'.....তাহা ধুলিনিম্মিত 

অস্থায়ী দেহ এবং বাহিরের যে ঘর, তাহাও দুদিনের জন্য । তবে আমাদের 

পরিবার কোথায়?-.....এই ঘর, এই পরিবার উভয়ই আমাদের অস্থবে। 

অতএব অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে এক নূতন রাঙ্য; সেখানে নিয়ম আছে, 

শাসনপ্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়ন্থা, 

অথবা ইহপরলোকবামী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি ।.. ...রাজা, প্রজ। 

ও শাসনপ্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, স্থৃতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে 

হইবে ।".'*"তাহার প্রজাগুলিকে, সমুদায় ব্রাহ্মমগ্ুলীকে যদি অস্তরে ধারণ 

করিতে না! পার, তবে হৃদষে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । এ সমুদায 

কি মন:ংকল্পন।, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? 

কি ভূমি আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, “ প্রতিদিন বাহিরের জগতের 

ছবি যেমন (ঈশ্বর) আমাদের চক্ষৃতে আনিয়া দিতেছেন, সেইরূপ' ঈশ্বর স্বয়ং 

চিত্রকর হইয়! ভক্তের বিশ্বাসচক্ষৃতে অন্তর্জগতের ছবিনকলণ্ড গ্রাকিয়। 
দিতেছেন। তাহার গরজাদিগের মধ্যে যাহার যেনপ প্রকৃতি, যাহার যেমন 
ভাবভঙ্গী, যাহার যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা কঠোর, যাহার যে' প্রকার 

চরিত্র নিম্মল কিংবা দূষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়। 

দিতেছেন। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, সে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ 

আকর্ষণ করিতেছে । যাই এক জন মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, 

প্রাণের সহিত তাহাকে হৃদয়ের মধো আলিঙ্গন করিলেন; যাই কেহ মন্দ হইল, 

ঈশ্বরকে ছাড়িয়৷ চলিয়৷ গেল, ছুঃখে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইরূপ 

প্রজার্দিগের আধ্যাত্মিক ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আকিয়া দিতেছেন। 

আত্মার শোভা ভক্তের মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদর্ধ্যভাব ভক্তের 

মনে ছুংখ ও ঈশ্বরের নিকট গভীর প্রার্থনার উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের 

চক্ষে অস্থায়ী বাছিক রস্ত প্রতিবিদ্বিত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী 

আত্মার সৌন্দধ্য, আত্মার প্রেমপুণ্য এবং আত্মার জ্ঞানজ্যোতি প্রতিভাত হয়। 

ভক্তের উজ্জ্বল আস্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ করিয্না আত্মাকে দর্শন করে এবং 

আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব, তাহাদের তীক্ষদৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ 
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প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রক্গরাজ্য ভক্তের হাদয়ে 

স্রিত হয়|” 

মহধির পুত্রদ্ধয়ের উপনযনসংক্কার 

এই সময়ে একটি অতি হৃদয়ভেদকরী ঘটনা সংঘটিত হয। এই ঘটনায় 

কেশবচন্দ্র অত্যন্ত মশ্মাহত হন। কলিকাতাসমাজ ব্রাঙ্ধধর্মের হিন্দুত্ব অক্ষু্ 

বাখিবার জন্য একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনয়ন- 

সংস্কার। ব্রাঙ্গধ্মের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, 

মহয়ি দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অন্থমোদনের 

প্রমাণস্বরূপ ততকর্তৃক যজ্ঞস্থত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ব্রাহ্গধর্ের 

মনুঠানপদ্ধতি প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে যজ্ঞস্থত্রদান সন্গিবিষ্ট করেন 

না। এই অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে তাহার পঞ্চমপুত্রকে যজ্সুত্র অর্পণ করা 

হযনা। এখন এ সময়ে মহষি স্বয়ং আপনার পুক্রদ্বয়কে উপনয়নসংস্কারে 

হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে স্থত্র, মেখলা, দণ্ড প্রভৃতি সমুদায়ই তত্বন্মস্ত্রযোগে অর্পণ 

কবেন। মন্ত্রগুলির অভিধেয় অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা । উপনীত 

ব্যক্তিব শেষ প্রার্থনার লক্ষ্য ইন্দ্র, সেই ইন্দ্রশব্দ * পরিহার করিয়া সোমেন্দ্রনাথ 

প্রার্থন। করেন। শুদ্ধ শব্দ পরিত্যক্ত হয়, তাহা নহে, মন্ত্স্থ বরুণ শব্ধকে 

'ককণ” শবে পরিবন্তিত কর! হয় ণ। এতত্ব্যতীত মেখলা, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, 

উপানংকে দেবতা-জ্ঞানে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থ 

অবিরোধী ভাবে করিয়া লইবারও চেষ্ট। হইয়াছে । কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এই 

থটনায় যে গভীর বেদন। উপস্থিত হয়, তাহ তিনি অন্তরের অন্তরে লুকায়িত 

বাখিতে পারেন নাই । 

কেশবচন্ত্ের গৃহে লর্ড নর্থক্রকের আগমন এবং স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্ভালয়ের পারিতোধিকদান 

৪ঠা এপ্রেল (১৮৭৩ খুঃ) কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ংসমিতি হয়। ইউরোপীয় 

এবং দেশীয়গণের একত্র সম্মিলন পরস্পরের সন্তাব বৃদ্ধি পায়, এই সায়ংসমিতির 

উদ্দেশ ছিল | সায়ং ইসি রাত্রি ৯টার সময় এবং মী তা অপরাহ পাচটার 

কও. ইভ ব্রতানাং ব্রতপতে” এই জিগ্ডা “ও ব্রতানাং ব্রতপতে” এই প্রকার গ্রহণ 

কর] হইয়াছে । 

1 “ও তছুত্তমং বরুণ পাশম্” এস্লে কর! হইয়াছে, “তদুস্তমং করুণ প।শম্” ইত্যাদি । 
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৯৭০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

সময়ে ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষমিত্রী-বিছ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ধিক 

পুরস্কার দান হয়। রাজগ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রক ও তাহার কন্যা শ্রীমতী মিম 
বেয়ারিং এতছুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। ইহাদিগের দুইজন 
ব্যতীত মেন্তর এবং মিস্ত্রেস হবহাউস্, মেম্তর ডবলিউ এস্ আট্কিন্সন্ 

অনরেবল জে, বি, কীয়ার, রেবারেণ্ড কে এম্ বানাজ্জি, মিস্ বানাজ্জি, মিদ 
মিলম্যান্, মিস্ ফোয়েস্, মেস্তর আরল, মিস্্েস নাইট, মিশ্ষেস্ উড়ো, থিম 

চেম্বারলেন, মিস্ আক্রয়ড, মেস্তর ও মিস্ত্েস ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, রামত 

লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব উপস্থিত ছিলেন। এতছৃপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহ অতি 

উতরষ্টরূপে সঙ্জিত হয়। সমুদায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবং এ 

সঙ্জাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। সমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্পবাদিতে 
অতি বিচিত্র স্থরুচিতে সঞ্জিত হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পগ্ুচ্ছাদিতে বেঠিত 

করিয়া চত্বরের 'মধ্যস্থলে “লর্ড মেওর বেস্”ইটি তাহার পত্বীর নিকট 

প্রেরণার্থ প্রস্তত-- স্থাপিত হইয়াছিল। হালিডে স্ত্রী হইতে কেশবচন্্রেব 

গৃহে আমিবার যে পথ, তাহার সন্ধিস্থলে সুসজ্জিত তোরণ নিশ্মিত হয়৷ 

অপরাহ্ন ঠিক. পাঁচটার সময় রাজপ্রতিনিধি তাহার কন্যাসহকারে উপনীত হন, 
দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্ত্র তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করেন। নগরের অনেক 
মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া! আসিয়াছিলেন, তাহারা যবনিকার অন্তরালে গৃহ পুর্ণ 

করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের সোপানের ছুই পার্থে রৌপানিশ্মিত 

সোটাধারী পদাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং তাহার কন্তা 

যখন সভাস্থলে প্রবেশ'করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা 

দ্বিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বিছ্যালয়ের কয়েকটা ছাত্রী সম্মুখে আনীত হন 
এবং সভাস্থ সকলের সঙ্পিধানে রাসেলস্এর ভূগোলে পরীক্ষিত হন। তৎপর 

কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী-বিগ্যালয়ের বৃত্তান্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার্া 

যেকি কঠিন ব্যাপার, এ সম্বন্ধে তাহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন । স্ত্রীগণের 

স্বাধীনত্তা কি প্রকারে সাধিত হইবে, সেই দিনে মহিলাগণের সভায় উপস্থিতি 

দ্বারা তিনি তাহা সপ্রমাণ করেন। ইউরোপীয় নারীগণ দেশীয় মহিলাগণের 

শিক্ষাবিষয়ে সহায় হন, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। লর্ 
নর্থক্রক স্বীয় কন্যা মিস্ বেয়ারিঙের পক্ষ হইয়। বলিলেন, তাহার কন্টা অগ্যকার 
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কার্ধো যোগ দিয়া নিতান্ত সন্থষ্ট হইলেন। তিনি যদি আপনার মনের ভাব 

আপনি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহার এই কাধ্যের মহিত কি প্রকার 

গহান্ভৃতি, এবং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কি প্রকার 

উংশ্ক হইয়াছেন, তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিমত্তাবিষয়ে 

পুকষ ৪ নারীর মধ্যে অল্পই 'প্রভেদ আছে, স্থতরাং অনতিদৃরবন্তাঁ সময়মধ্যে 

ভাবতের নারীগণ তাহাদের উপযুক্ত পদ লাভ করিবেন। মিস্ বেয়ারিং যদি 
আপনি বলিতেন, তাহা হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে 

আপনাদেব যত দূর আশা, তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। 

তনি এদেশে অধিক দিন আইসেন নাই, সুতরাং যে সকল বিদ্বের কথা বল 
হইল, তত্সম্বন্ধে তিনি বিচার করিতে পারেন না কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মংশয় 
নাই যে, সময়ে এ সকল বিদ্প অপনীত হইবে, হিন্দু ভদ্র পুরুষগণের ন্যায় ভদ্র 

মহিলাগণও জ্ঞান ও সমাজসম্পকীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবেন । মিস্ বেয়ারিং 
এবং আমি উভয়েই সাধারণভাবে সমুদায় হিন্দুনারীগণেব, বিশেষতঃ ধাহাদিগকে 
তিশি পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন, তাহাদিগের ভবিষ্যতে 
শৌভাগা ও উন্নতি যাহাতে হয়, তত্প্রতি নিরস্তর দৃষ্টি রাখিব। এই সকল 
বখ। বলার পর মিস্ বেয়ারিং পারিতোষিক স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। 
অনম্থব “জাতীয় স্তোত্র” গীত হইল এবং মহিলাগণ পুষ্প গুচ্ছ, পুষ্পালঙ্কার 
নিম শেয়ারিংকে উপহার দিলেন, এবং উহার মধ্য হইতে শ্বেতপুষ্পরচিত 
ঠাব তাহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ প্রীতি প্রফুল্ল- 
বশ গ্রহণ করিলেন যে, তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একান্ত হৃষ্ট হইল। 
দেশীন ভদ্র গৃহস্থ-গৃহে সপরিবারে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ এই প্রথম। স্থতরাং 
এই ব্যাপারে যে সকলের হৃদয় বিশেষ আহ্লাদ অনুভব করিবে, ইহা নিতান্ত 
ধাভাবিক। এ দিনের সায়ংসমিতিতে “ব্রটিশ ইন্ডিযান আসোসির়েশনের' সকল 
৭৬ £লাকই উপস্থিত ছিলেন। লর্ড বিশপ সকলের আগে আসেন, নকলের পরে 
টপথা যান। এই সায়ংসমিতিতে এই প্রকাশ পায় যে, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ 
(এন সন্ভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন। 

ভারতনংশ্বারসভার প্রিতীয় সান্বংসরিক 

"ই এপ্রেল (১৮৭৩ খৃঃ) ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক 



৯৭২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

টাউনহলে হয়। এই সভায় লর্ড বিশপ সভাপতির কাধ্য করেন। মেস্তৰ 

সিবলে, ডাক্তার ওয়াল্ডি, মেন্তর জেম্স্ উইল্সন্, ডাক্তার এস্ জি চক্রবন্তী 

প্রোফেলর লেথব্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্ বানাজ্জি, রেবারেও্ড ডাক্তার জাডিন 

এডগার জাকব, ডাক্তার বনলিন্টিজি, ডব্লিউ স্থইন্হো, বাবু বামচন্ত্র মিত্র 

শিবচন্দ্র দেব, প্রেম্ঠাদ বড়াল, সর্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী আবছুল লতিফ 

বাহাছুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আসিবাব 

কথা [ছল, অন্ুস্থতানিবন্ধন সভাস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি এজন্য পত্রদ্ধাৰ 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠান। প্রথমতঃ কলিকাতাস্কুল এবং নাধারণ লোকের 

স্কুলের পারিতোধিক বিতরণ হয। তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইল্দন্, 

প্রোফেনর লেথতব্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্ বানাজ্জি, রেবারেও্ড ডাক্তার জাড়িন, 

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইহারা! ভারতসংস্কারসভার পক্ষে বক্তৃতা কবেখ। 
সর্বশেষে কেশবচন্দ্র চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সেদিনের কাধ্য শেষ করেন। 

প্রথমে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শিক্ষা ও সামান্য লোকের শিক্ষাবিষয়ে যে বিতণ্ত 

চলিতেছিল, তাহার নিষ্পত্তি হওয়াতে শিক্ষাসম্বন্ধে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত 

এবং শ্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে রাজপ্রতিনিধি সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 

তৎসম্বন্ধে তাহার সপক্ষতা ইত্যাদি উল্লেখ করেন । দ্বিতীয়তঃ স্্ীজাতির উন্নতি 

ও শৃঙ্থলোন্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, রেবারেও বানাজ্জি আর এক দিবদ 

শুক্রবারে (৪ঠ1 এপ্রেল, ১৮৭৩ খু, পারিতোধিকবিতরণের দিনে) দেশীয় মৃহিলী- 

গণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া যে আহ্লাদ প্রকাণ 

করিলেন, তৎসম্বত্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, ধাহারা এ প্রকারে উপবেশন 

করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন প্রকার গীড়াপীড়িতে 

তাহারা এ প্রকার করেন নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে 'শারীগণ এই প্রকারে আপনা 

দিগকে প্রমুক্ত করিবেন, তিনি ইহাই বলেন। তাহাদিগের প্রমুক্তগাব 
পপি পিপল ০ পপ 7 রি 

* গীড়াপীড়ি করা দুরে থাকুক, ছাত্রীগণের প্রতি কিবপ প্রমুক্ত বাবহার করা হু 

স্বয়ং দুই জন ছাত্রীকে কেশবচন্ত্র, এতছুপলক্ষে যে পত্র লিখয়াছিলেন, তাহাতেই গ্রকাগ 

পাইবে ।-- 

প্রির রাজু ও রাধে, 

সুসংবাদ! লর্ড নর্থক্রকের কন্ত1 মিম বেয়ারিং তোম|দেত্র বিগ্ভালয়ের পারিতো যিকদানকাথে 



্রয়শ্ত্বারিংশ মাঘোৎসব ও তৎসন্গিহিত সময়ের বৃত্তান্ত ৯৭৩ 

পূরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারাই উহা অবলম্বন 
কবিবেন, পুরুষের| দিবেন না, তাহারা আপনার| লইবেন । সময়ে শিক্ষাপ্রভাবে 

ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিযা কিছু করিতে পারিবেন না। এখন 

তাহাদিগকে সংশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহা হইলেই উহা! আপন! হইতে 

হইবে। তৃতীয়তঃ দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সন্ভাব বৃদ্ধি হয়, 

তচ্ন্য উভয়ের সভাদিতে সম্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে 

তাহাকে ও বন্ধুগণকে সম্প্রতি ধাহার! সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ 

দিলেন । চতুর্থতঃ দেশীয়গণের মধ্যে ষে দলাদলির ভাব আছে, তাহা তিরোহিত 

হ্যা গিয়া সন্ভাবস্থাপন হয়, এই উদ্দেশ্তঠে বলিলেন, ইংলগ্্ প্রভৃতি সভ্যতম দেশে 

অসংখ্য দল, তাহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্তু তাহারা এ সকলের জন্য 

পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। স্থতরাং মতভেদ 

থাকিলেও, নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া, সকলে সপ্তাবে মিলিত হউন, দ্দশের 

হিতকব কার্য একজ্রিত হইয়া! করুন, এ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। 

বালিকাবিগ্ভ।লয় ও ব্রাঙ্গিকাবিগ্ভ(লয় এবং ছেলেদের জন্ত ব্রাহ্মনিকেতন স্বপন 

এই সময়ে স্ত্রীবিগ্ভালয়ের সঙ্গে বালিকাবিগ্যালয় * এবং ব্রাঙ্মিকাগণের 

জন্য ব্রাদ্ষিকাবিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে বিংশতি জন নারী 
্রাঙ্িকাবিগ্ালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহ্ণ ৮টার সময় 
উপদেশ হইবে, স্থির হয়। এত দিন পধ্যন্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ 

উপাস্থত হইবেন, সম্মত হইঞাছেন আগামী সপ্ত/হেব মধ্যে উত্ত কাধ্য সম্পন্ন হইবে। তোমর! 

উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্বাদ । 

রবিবার (৩*শে মাচ্চ, ১৮৭ ৩ খুঃ) ঞ্রকেশবচগ্জ সেণ। 

*ইংলগু হইতে স্মাগত মিস্ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে 

উদ্যোগ করেন। এতদছুদ্দেশে একটি সভ| হয়, কেশবচন্তী তাহার অন্যতর সভ্য ছিলেন। 

হলড ও'মিরারে ইংরাজী সভ্ভাতার কোন কোন বিষয়ের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করাতে 
মিস্ আক্রয়ড অত্যন্ত কোধাস্বিত হন, এবং তছুপলক্ষ করিয়া কেশবচন্ছের প্রতি এরূপ 
অসদ্বাবহার করেন যে, কেশবচন্ত্র সভার সভাপদ পরিতাগ করিতে বাধা হন। সভ্যপদ 
পরিত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া! মিস্ আক্রয়ড যে পত্র লেখেন, উহার মধ্যে এমন সকল কথ। 

ছিল, যাহা লক্ষা করিয়া ইংলিসম্যান, প1ওয়ানিয়ার প্রভৃতি দেশীর বিদেীয় সকল পত্রিকা 
মিস্ আক্রয়ডকে ভৎসনা করেন। 



৯৭৪ আচাধ্য কেশবচন্দত্র 

যত্ব হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমাঙ্গরূপ ধশ্মোন্নতি ও চরিক্বোন্নতি 

হয়, তাহার দিকে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল । ১লা ভাদ্রের (১৭৯৫ এক] 

ধন্মতত্বের সংবাদন্তত্তে এই সংবাদটি আমর দেখিতে পাই £_-“কলিকাতায় 

একটি 'ব্রাঙ্মবোড্ডিং, স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে । ভারতাশ্রমেব আদর্শাহগসাবে 

তথাকার অধিবাসীদিগের নিত্যকন্মের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশকন্ 

সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইথা থে 

সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে নাগবিক পাপ 

কুনংসর্গ ও প্রলোভনে পতিত হইয়া, অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিক্লুত ভাব ধারণ 

করত, পিতামাতার ছুঃখের কারণ হন । যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল 
হয়, তবে এ সকল বালকদিগের চরিত্রসংশোধনপক্ষে একটি বিশেষ স্থযোগ 

হইবে । ধাহারা সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদে 

কাধ্যালয়ে তাহাদের নাম পাঠাইয়া দিবেন । কি পরিমাণে বায পড়িবে এবং 

অন্যান্য বিবরণ পরে সকলে জানিতে পারিবেন । এ পধ্ন্ত প্রায় বিশ জনের নান 

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ।” ১ল। আশ্বিন (১৭৯৫ শক; ১৬ই সেপ্টেগ্গর, ১৮৭৩ ৭ুঃ। 

ব্রাহ্মনিকেতন” নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোডিং খোণা 

হইল। এখানে ব্রাঙ্গনিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি 

হওয়াতে ইহ। মেরজাপুর স্ত্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণে ৩ সংখ্যক গৃহে উঠি 

আদিল । এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল। একজন 

প্রচারক তত্বাবধানের জন্য নিকেতনের অধিবাসী হইলেন । 

রাজপথে অশ্বীল সং বাহির করা ও অন্লীল চিঞ্আার্দি বিত্রয় করার প্রথা-নিঝারণে যত্ব 

প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করিয়।. চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া লোকেব 

চিত্ত কলুষিত করা হয়, ইহ] দেখিয়া তন্পিবারণ জন্য কেশবচন্দ্রের আস্তরিক যত 
উপস্থিত হইল । যে বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাহার চিত্ত আকুল হইত, তাহ 

যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তজ্ন্ত তাহার উদ্যোগের ত্রুটি হইত না। 

ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতা 

সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয় 
তাহার জন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও য্তরের 

ফলম্বরূপ টাউনহলে একটা প্রকাণ্ড (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) সভা হইল। 



্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোত্সব ও তৎসন্গিহিত সময়ের বৃত্তান্ত ৯৭৫ 

এই ভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইয়া কর্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া 
গেল। সভাপতি রাজ কালীরুষ্ণ বাহাছুর, এবং সহকারী সভাপতি রেবারেও 

জে ওয়েঞ্ার ও কেশবচন্দ্র হইলেন। অশ্লীলতানিবারণের জন্য এই উদ্যোগেও 

দেশীয় কোন কোন লোক নানা কথা বলিতে আরম্ত করিলেন, কিন্তু সে সকল 
কথায় এ সম্বন্ধে যত্ব শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল না। এই উদ্যোগের 

ফল এই হইল যে, কলিকাতা পুলিমকে এতন্লিবারণের জন্য সহায় হইতে 

হইল। ইনৃস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বস্থু কেশবচন্দ্রের প্রতি নিতাস্ত 

তক্তিমান ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন । কাশারীপাড়ায় 
সং বাহির হইলে, যাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সং, গীত বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ 

করিতে না পারে, তজ্জন্ত কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 



৩৭ 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা 
অযোধ্যা ব্র্গমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ও তত্রত্য ষষ্ট সাম্বৎসরিক উৎসব 

আশ্বিন মাসে (৭ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ২২শে লেপ্টেপ্বর, ১৮৭৩ থুঃ 

কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হইলেন। 
তাহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্থ, বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, ভ্রৈলোকা- 

নাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে লক্ষ ব্রদ্মমন্দিরের 
ভিত্তিস্থাপন হয়। ধশ্মতত্ব (১লা কান্তিক, ১৭৯৪ শক) এসম্বন্ধে এইরূপ লিপি 

নিবদ্ধ করিয়াছেন £--“গত ১৭ই আশ্বিন, (১৭৯৫ শক, ২রা অক্টোবর, ১৮৭৩ 

খুঃ) বৃহস্পতিবার অযোধা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন এবং ব্রাঙ্ষলমাজের 

ষষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতের উপাসনাস্তে যে বক্তৃতা (১) 
হয়, তাহা অতীব স্থমধুর এবং জীবস্ত। ঈশ্বরেতে প্রকৃত বিশ্বাস যাহ।, তাহাই 

ঈশ্বর-দর্শন, ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহ্ন উৎসবমন্দির হইতে '্রদ্ধরপা 

হি কেবলম্, এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবদ্ধ হইয়! ভিত্তি স্থাপন 
করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী এবং কদ্িপয় 

ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিল! উপস্থিত ছিলেন । সেখানে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে 

প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হইলে, আচাধ্য বাবু কেশবচন্ত্র সেন যথারীতি ভিত্তি 
স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সম্ীর্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত 

ঘটিকার সময় উৎসব ভগ হয়। পরে কাইসার বাগের মধ্যস্থিত বারছুয়ারী 
নামক প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দশহরার বন্ধ 
উপলক্ষে এ স্থানে তত্রত্য মেথডিষ্ট খ্রীষ্টায়ানগণ কয়েক দিবসাবধি দুই বেলা 
উপাসনা করিয়াছিলেন । তাহাদের ধর্মভাব এবং উদ্দারতা অতিশয় প্রশংসনীয়। 

তাহাদের এ স্থসজ্জিত স্থান ব্রাঙ্মদিগের প্রার্থনামতে, তাহারা কেশবচন্ত্রকে 

(১) ১৭৯৫ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতত্ব্ে উপদেশটা ড্রষ্টব্য। 



উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচাবযাত্রা ৯৭৭ 

উপা্নন। করিতে ছাড়িয়া দেন। এ দিবস তাহাদের উপাপনা সমাপ্ত হইলে, 
সেই সকল উপাপক এবং অন্যান্ত বহুতর লোক এবং তীাহাদেরই বেদী, 
হাবমোনিয়ম সকলই ব্রহ্মোপাসনাতে ব্যবহৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি 
উচ্চ ছিল। “ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং মধুরত। ব্রাহ্মধশ্মের মূল”, ইহা গম্ভীর 
৪ জীবন্ত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । সকলেই নিম্তব্ধ- 
ভাবে উপাসনা বন্তৃত। অবণ করিয়াছিলেন। তংকালকার দৃশ্ঠ অতি মনোহর 
হইযাছিল |” 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রগাঞ্বিবরণ 

এক জন বন্ধু এ সমধে প্রচারবিবরণ (১) লিখিয়। পাঠান, তাহার লেখা হইতে 
সশেপে এইরূপ বৃত্বান্তংগ্রহ হইতে পারে £_-কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবচন্্র এবং তাহার বন্ধুবর্ প্রথমতঃ বাকিপুরে আগমন করেন । তথায় এক 
দন ত্রাঙ্োর বাটাতে ছুই দিন উপাপনা, ধশ্মালোচনা (২) ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। 
্রাঙ্গেবা এখনও নিয়মিত উপাসনা করেন না, পরস্পরের ধন্ম রক্ষণ ও বর্ধন 
গগ্ক পরস্পরকে শাসন করা, ইহারও মন্ম তাহারা অবগত নহেন। যাহা 
হউক, এথানে কলেজের কয়েকটি যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা 
কবিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে (৩) 
থেক ধিন অবস্থান ও উপাপনাদি করিয়া লক্ষৌ নগরীতে কেশবচন্ত্র বন্ধুগণসহ 
গমন করেন। লক্ষৌর বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, ততস্বন্ধে এখানে আর 
কিছু থল নিশ্রয়েজন। লক্ষৌ হইতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ বেরিলীতে (৪) 
গমন করেন। তথায় নিত্য উপাপন। ব্যতীত, পিটিহলে ইংরাজীতে ছুইটি 
৭$৩। হয়ঃ তাহাতে হিন্দস্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত 
পোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে ত্রাক্গগণকে দলবদ্ধ করিয়! দেরাছুনে যাত্রা 

স্পা শিশ সপ পি স্  ২ ১শিশি 4 শশী শশী শিপ 

(১) ১৭৯৫ শকের ১ল। ও ১৬ই অগ্রহায়ণের এবং ১লা পৌষের ধর্মতত্ত্ব গ্রচারবিবরণ 
ড্ঠবয। 

২) বাকিপুরে ৮ই আশ্বিনের আলোচন! (ব্রাহ্মদিগের প্রতি গ্রচারকাদগের নিবেদন) 
১৬ই আ্গিনের ধশ্খতত্বে জট । 

(5) এলাহ'বাদে ১২ই ও ১০ই প্রাখিনের উপদেশ ১লা কার্ডঁকের ধর্মতৰে ভরষ্টব্য। 
(*) বেরিলীতে ২১শে আঙিনের উপদেশ ১লা অগ্নহার়ণের ধর্দতন্্ে দ্রষ্টবা। 
১২৩ 

ঞ 



৭৯৭৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

করা হয়। পথে কেশবচন্দ্রকে সকলে হারান, কিন্তু গম্যস্থানে আসিয়া দেখেন, 

তিনি তাহাদিগের অগ্রে আসিয়া ষ্টেশনে আহারাদির যোগাড় করিতেছেন। 

দেরাছুনে পঁহছিয়া, একটি পর্বতের উপরিভাগে বাসা স্থির করিয়া, কেশব 

এবং তাহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় স্থিতি করেন । পর্বতের ভিন্ন ভিন 

রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইহারা সকলে পৃথক পৃথক ভাবে উপাসনা 

করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া একটি স্থন্দর গহ্বরে জন- 

স্রোতের সন্নিহিত স্থানে উপাসনা (১) হইত; দ্রেরাদুন হইতে কয়েকটি বন্ধ 

কলকাতা হইতে আরও ছুইজন বন্ধু এখানে আগিয়া যোগ দেন। প্রতিদিন 
সায়ঙ্কালে আলোচনা, সংকীর্তন শু প্রার্থনা হইত। স্বস্থ পিতা ও পৃথিবী 

ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে কি প্রকারে সম্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ 

কথাবার্তার বিষয় ছিল। পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া, দেরাছুনে (২। 

সকলে ফিরিয়া আসেন। দেখানে মিশন স্কুলে ইংরাজীতে কেশবচন্রের 

বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবদ তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দুরে “গুহাপানি 
নামক প্রসিদ্ধ অতি মনোহর স্থানে গিয়। সকলে মিলিয়া উপাসনা হয়। 

এই স্থানের মনোহর শোভাদর্শনে উদ্বোধনাস্তে “কত স্থানে কত ভাবে 

করিছ বিহার” (৩) এই নৃতন সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। এখান হইতে 
কেশবচন্দ্র লাহোরে গমন করেন। রবিবারে, (১৮ই কা্তিক; ২রা নভের, 

১৮৭৩ খুঃ) লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ 

ইংবাজীতে হইয়াছিল । উপদেশের বিষয়, “ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি 

তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচ্জর 'ব্রাঙ্গগনের ঈর সম্বন্ধে প্রতিভান” (000900 

1068 ০6 0০94) বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শ্রথ 

করিবার জন্য ইতরাজ, বাঙ্কালী ও পঞ্জাবী বহুনংখ্যক উপাস্থৃত হণ। 

বিবরণলেখক লিখিয়াছেন, "বক্তৃতা যদিও নিরাকার বস্ত, কিন্তু তাহা এমনি 
স্বাদ ও সারবান্ হইয়াছিল ধে, বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন স্থমিঃ 
উপাধেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি । অনেকেই তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন। ট | 88 
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(১) মন্তরী পব্ধতে ২৭শে আঙ্গিন, রবিবারের উপদেশ ১লা অগ্রহারণের ধর্মতন্বে ত্রবা। 

(২) দেরাদুনে ১১ই ও ১৩ই কার্তিকের উপদেশ ১ল। অগ্রহায়ণেব ধন্মতন্বে জ্টব্য। 

(৩) "ব্রক্মনঙ্গীত ও সন্ধীর্তন" (নববিধান সমাজের) ১ংশ সংস্করণ, ৩৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 
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আমাব মৃতে সেই বক্তৃতা দ্বারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্মোৎসাহ 

উদ্দীপিত হইয়াছিল! উৎসাহী পঞ্জাবী ব্রাঙ্ষযুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর 

সঙ্গে অনেকটা মিলে । আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি তাহার। বিশেষরূপে অনুরক্ত 

হইযাছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে একটী সভা 

হইত।” ইহার পর লরেন্স হলে আর একটা (৭ই নভেম্বর, ১৮৭৩ খ্বঃ) 

ঈংবেছীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় “ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গধর্মের 
অভ্তাখান' (1151500 ৮0051789110 11 11101) | দ্বিতীয় রবিবারে, ( ৯ই 

নভেম্বব, ১৮৭৩ খৃঃ) প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দুরে “শালেমার বাগে” 

গকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিবিড়শাখাপল্লবাবৃত এক রমণীয় 

স্থানে একত্র উপাসনা ও সন্কীর্তন হয়, তৎপর সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদ্যানের 

বিবিধ স্থানে বপিয় ঈশ্বরমহবাসন্থখ একা একা সম্ভোগ করেন। বিবরয়িতা 

লিখিযাছেন, “সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উত্সবের মত হইয়াছিল ।” 

শাযংকালে নগরে প্রত্যাবর্তনপূর্ববক মন্দিরে কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন। 

বাঙ্গালা উপাসন1 করিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্দ্রের এই প্রথম হিন্দী 

বন্কুতা। পর দিবস মোমবার (১০ই নভেম্বর) সঙ্গত হয়, এবং এই সঙ্গতে কয়েক 

গন কুকাসন্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের গুরু রাম- 
পিকে গবর্ণমেন্ট নির্বাসিত করাতে, ইহাদের কি দুঃখ, ইহারা বর্ণন করেন। 
হাতাতে সকলেই নিতান্ত আদ্রচিন্ত হন। বুধবার, (১২ই নভেম্বর ) 
ঘাথনাতত্বেব উপর আর একটা ইংরেজী বক্তৃতা হয় । ইহাতে বহুলোকের 

সমাগম হইয়াছিল । বৃত্বাস্তলেখক লিখিয়াছেন, “ঘনচিকুব কৃষ্ণ ও শুরুকেশ 

শশধাবী বীরারুতি স্থদীর্ঘকলেবর পঞ্জাবী রহিস্ ও ভদ্রলৌকেবা বিচিত্র 
বণেব উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ববক যখন সভামণ্ডুপে উপবেশন করেন, তাহ| দেখিতে 
অতি সুন্দর হয়। প্রার্থনাবিষয়ে বক্তৃতাশবণে শ্রোতৃগণ বিশেষরূপে সম্থ 
ইইাছিলেন ॥ বৃহস্পতিবার, (১৩ই নভেম্বর ) কতিপয় সম্্ান্ত পঞ্জাবী 
এব কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ একত্রিত হইয়া, শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্দ্রকে 

ঘণংপাপূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান কবেন, কশবচন্দ্রও ইংবাজীতে উহার 
উপণুক্ক উত্তব দেন। সায়ংকালে ব্রঙ্গমন্দিরে “আয্মাতে ঈশ্বরের বাণী” বিষয়ে 
বত তয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট উত্সাহ লক্ষিত হইয়াছিল । রবিবারে 
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(১৬ই নভেম্বর) সাধারণ লোকদ্িগের জন্য পঞ্চম গুরু অক্ুনের বাউলীতে 

অনাবৃত স্থানে সভা হয়। সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়া কেশবচন্ের 

বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা নিন্তন্বভাবে শ্রবণ করেন। অপরাহু চারি ঘটিকা 

সময় সন্কীর্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্জাবী সাধকেরা গুরু নানকের রচিত 

ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ 'ব্রক্মকূপা হি কেবলম্” এই 

গান গাইতে গাইতে স্ভাস্থলে উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্র সহজ হিন্দী কথায় 

মুক্তির পথ বুঝাইয়। দিলেন। এই বক্তৃতাসগ্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, “মেট 

বক্তৃতা স্ুম্পঃ জ্লম্তভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী 

বক্তৃতা আরও সরল ও উত্সাহকর বোধ হইল । বক্তার পর এক জন বৃদ্ধ 

পঞ্জাবী, আর একটা পঞ্জাবী শিক্ষিত যুব ভূষথিষ্ঠ হইয়া প্রণামপুর্ববক, নানা 

প্রকারে বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সায়ঙ্কালে মন্দিরে উপাসন| হব, 

উপদেশের বিষয় ছিল--শ্রবণ, দর্শন ও প্রাণযোগ । (১) রজনীতে বানা 

আসিয়া ধন্মালোচন! হয়। আলোচনাস্থলে একজন অদ্বৈতবাদী উপস্থিত হয় 

কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ করিয়াছিলেন । লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্ত্র অমৃতগবে 

আগমন করেন । তথায় রজনীতে (সোমবার, ১৭ই নভেম্বর) টাউনহলে 'ধন্দেব 

পুনরুখান? বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাস্থলে তত্রত্য প্রধান প্রধান পঞ্জাবী « 

ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে ( ১৮ই নভেম্বর ) পরাতে উপাপনান্থ 

কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন । অমৃতসর ষ্টেশনে তত্র 

বন্ধুগণ যখন তাহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়াছিল। বিদায়কানে 

সকলে এমনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহ দেখিয়া সকলেরই প্রাণ 

নিতান্ত আকুল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তরপশ্চিমা্চনে 

কেশবচন্দ্র গ্রতিগমন করিলেন। পথে বিশ্রাম জন্য সকলে আগ্রায় অবততব, 

করেন। সে সময়ে প্রধান রাজগ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রক তথায় পটমণ্ডপে 

বান করিতেছিলেন। তাহার পটমগ্ুপ হইতে নিমন্ত্রণ আপিল, হুততরা' 

কেশবচন্ত্রকে তাহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল । পরদিবন তদেশ 

রাজপ্রতিনিধির পটমণ্ডপে তাহাকে যাইতে হয়। যে দিন কেশবচন্ত্র আ£ 

পরিত্যাগ করিবেন, সঙ্কল্পন করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্্ে প্রধান রাক্জপ্রতিনি 
পপি শপ কাশি কিনি সিট ২টি তশিশীতিপীি শা শীল শা শাশিশীীশশ 

(১) এই হিন্দী উপদেশটী ১৭৯৫ শকের ১৬ই অগ্রহাক্ণের ধর্দতন্বে ভব 
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লর্ড নর্থব্রকের নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল; কিন্তু সঙ্কল্লের ব্যাঘাত 

কবিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তথা হইতে কাণপুরে 

দুই পিন অবস্থান করিয়া, যাত্রিদল জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের 
মন্মবপ্রস্তরময় পর্বত ও নর্মদার শোভা দর্শন জন্য বন্ধুবর্গ তথায় যান এবং 

সেখানেই নর্শদায় স্্ানাস্তে উপাসনাদি হয়। নায়ঙ্কালে প্রত্যাগমন করিয়া 

প্রকাশ্ত স্থানে কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে যাত্রিদল 
এলাহাবাদ আগমন করেন। সাম্ংসরিক উৎসব নিকটপ্রায়,। সুতরাং 

কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুগণ অধিক দিন আর বিদেশে অবস্থান করিতে 

পারিলেন না, শীঘ্র কলিকাতায় (২৮শে নভেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ) প্রত্যাবৃত্ব 

হইলেন (১)। 

এরিয়া বাটি জারাারযারিভারারারাররা রোররনাারারারন্রারাে 
(১) ১৭৯৫ শকের ১ল! অগ্রহীয়ণের (১৫ই নভেম্বর ) ধর্শতত্বের সংবাদন্তন্তে দেখ 

বায়, 'আচাধ্য মহাশয় আগানী ২শে নভেম্বর (১৮৭৩১), কলিকাতা উপস্থিত হইতে 
মন করিয়াছেন ।* 
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অগ্নিপরীক্ষ। 
চতুশ্ত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎনব 

এবার চত্শ্ত্বারিংশ সাম্বংসরিক উৎসব *। উৎসবের কাধ্াবস্ত 

(৫ই মাঘ, ১৭৯৫ শক) ব্রহ্ষবি্যালয়ে বক্তৃতা দান হইতে আরন্তু 

হয়। পরদিন (৬ই মাঘ) ব্রাহ্গসশ্মিলন সভায় কেশবচন্দ্র সামাদিক 

শাসনের আবশ্যকত! সকলকে বুঝাইয়া দেন। এসম্বদ্বে তিনি যাহা 

বলেন, তাহার সার এই “আমাদের শাসন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায- 

বিশেষের হস্তে থাকিবে না। কারণ ধাহারা ধশ্মপুস্তক অথবা গররুবাকোব 

অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না, তীাহাদিগের জন্য সাধারণতন্ত্রেব শাসন প্রণালী 

ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি অবলম্বিত হইতে পারে না। আমবা 

পরম্পর পবম্পরকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা মংশোধন করিব । সকলে 

ইচ্ছাপূর্বক একটী শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া নিজেদের কল/াণেব জন্য 

আমরা তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শাসনে কেহ ছোট বড 

থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন, এবং সকলেই তাহ। 

শিরোধাধ্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমর| শাসিত হইব, কিন্তু কেহ 

আমাদিগেকে প্রতভৃত্বের সহিত শাসন করিবেন না। এ প্রকার শাসনবিধি 

অবলঘ্ধন করিলে কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ছ হইবে না, অথচ লোকডয় 

থাকিবে ।” এই সভায় তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে স্থানে উপাসনাসভা 

স্থাপনপূর্বক উপানকমণ্ডলীর মধ্যে একতা বৃদ্ধির যত্বু;ঃ (২) অসপ্তাব-নিবারণ 

ও ভ্রাতৃভাববদ্ধনজন্য সময়ে সময়ে একজন ব্রাঙ্গের গৃহে সভা আহ্বান, ( ৩) 

উক্ত উপায় অবলম্বন জন্য সমুদায় ব্রাহ্মলমাজকে ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ দাবা 

অনুরোধ । পরিশেষে কথা উঠিল, কেশবচন্দ্রের উচিত, তিনি উপাসকগণের 

বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা বৃদ্ধি হইবে, ব্রাঙ্মধন্থের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে, 

কেশবচন্দের অহঙ্কার আছে, এইরূপ যে অনেকে মনে করেন, তাহা অপনীত 

* ১৭৯৫ শকের ১৬ই মাধ ও 2ল। ফান্তনের এবং ১৬ই ফান্তুনের ধশ্নতস্বে উৎসবধিবরণ : টব্য। 
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হইবে। কেশবচন্দ্র এ সকল কথার উত্তরে যাহা বলেন, তাহার মন্ত্র এই £ 

“আমার প্রতি অধিক আঙ্গগত্য যেখানে অনিষ্টের মূল বলিয়া বিবেচিত 

হইতেছে, সেখানে এরূপ যাতায়াত না করাই শ্রেয়ঃ......মে ধম্ম কেবল 

যাওযা আসার উপর নির্ভর করে, তাহা! এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, 

কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে । অতএব 

ধাহাব মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে, তাহার মনকে 

অন্তের দ্বারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে ।...আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে কাহার 

অনদ্ভাব থাকিলেও, একত্র উপাসনা করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিত 

হয না।” এই দিন রজনীতে (৬ই মাঘ, ১৭৯৫ শক; রবিবার; ১৮ই জানুয়ারী, 

১৮৭৪ খুঃ) কেশবচন্দ্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহাতে পরিবারের একত্ব 

পূর্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আমরা বিষয়টা বিশদ করিবার জন্য 

উহ্াব স্থান স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :-_ 

“গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পধ্যটটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাঞ্ধ হওয়া যায় না, 

তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্রাতাকেও লাভ কবা যায় না 1... 

ঈশ্ববের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার...নিগৃঢ এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাইভগ্রীর 

সঙ্গেও মনুস্তের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ তুলিয়! 

যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিরাশ 

হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভিগ্রীরাও বাহিরে নহেন, কিন্তু অন্তরে । 

বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদেব কারণ বিদ্যমান, কিন্ত 

অন্থরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নত1 নাই. সেখানে ছুই নাই, ছুই সহম্র নাই; কিন্তু 

সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহত্্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল 
এক। সেইরূপ যদিও মন্তষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়। 
সত্য অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে, কিন্ত মূলে মন্ুস্ত- 
পবিবাৰ এক ।.."বাহিরে পরিবাব অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে 

শাথাপ্রশাখ। দেখিও না, কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা 

কি কখনও সম্ভব? পাচ জনের মধ্যে এক্য স্থাপন করা যায় না, পাচ সহশ্রের 
মধো কি প্রকারে হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্বাস 

হইবে, ইহা অন্পবিশ্বানীর কথা । পরিবাৰ এক, এক জনের সঙ্গে যদ্দি প্রকৃত 
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স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয়, তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে 

চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে ।'..."বাস্তবিক দুই ত্রাঙ্ম হইতে 

পারে না, ছুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতি সকলের 
অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে । পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাজ্মা চিরকালই ভিন 

থাকিবে, কিন্তু তথাপি 'প্ররুত উপাসনা এবং প্রকুত ধ্যানের এমনই গভীবতা 
এবং নিগুঢতা যে তখন মন্ষ্তের আত্মা এবং পরখাত্মা এক হইয়। বায়। 

সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্ত্বিক স্বর্গীয় যোগের অভ্যুদয় ভয়, তখন তাহার। 

এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্নহৃদয়। প্রেমচক্ষু খুলিয়া দেখ, মুলে 

একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই গ্ভান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ৭ 

ধন্ম লাভ করিতেছে । এই অভেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ । এখানে দুষ্ট 

নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে? -." “ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রা? 
লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈকা নাই। যদি স্বীকার কব, মূদে 

মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আব যদি 

ইহা বিশ্বাম না কর, কোটি বংসর পরেও তোমার নিকটে ন্বগরাঁজ্য আগিবে 

না।..... ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ কবিতেই 

হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে। 

ভ্রাতভাব কিংবা ভগ্মীভাব বলিলেও ঠিক স্বর্গরাজোর একা প্রকাশ কবা হয 

না। আমি" “তৃমি তিনি এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে 

এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদে 

একত্র উপাসনা 1....."যঘদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি 

দেখাইতে হইবে যে, পাচ জন পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। 

শরীর মন বিভিন্ন হউক, কিন্ত প্রাণে এক | সেই পাচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে 

মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ 
করিয়া! সর্বাঙ্গস্থন্দর শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; সেইরূপ যখন অন্তরে পাচ জন 

ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও ন্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে । পাচ 

জনের অস্করে প্রেমরাজা স্থাপিত হইলে, বাহিবে তাহা আদিবেই আলিবে। 

অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক-ভগ্রী, অবস্থা" 

ভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক | এই উৎসবের 
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সমঘ বদি দেখিতে পাই, আমর! সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, 

আমিও ,তাহা বলিতেছি, তুমি যাহাকে দেখিতেছ, আমিও তাহাকেই 

দাখতেছি, তুমি ধাহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাহারই কথা শুনিতেছি, 

এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি 

,হাখাব মধো আমি এবং আমার মধো তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং 

আনার মধ্যে সকলে খাকিবে । ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ স্থতরাং 

ঠাহাব মধ্যে সকল নরনারী এক |” 

উত্সবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ কর! আমাদের উদ্দেশ্য নহে। 

কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহ| লিশিবদ্ধ কর। 

আাএব। প্রয়োজন মনে করি। এবার (১২ই মাঘ, ১৭৯৫ শক, শনিবার, ২৪শে 

গাগ্রযাবী, ১৮৭৪ খুঃ) টাউনহলে যে বক্তৃতা হয়, তাহা এই সময়ের প্রস্থত 

কপ। বিষয়টি “ন্বর্গরাজ্য;। ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্বীকারের বাধ এ বৎসর 

চলিত হইয়াছিল। যখন সঙ্গতের সভ্যগণ ( ৮ই মাঘ, সাম্বংসরিকে ) বলেন, 

তাহারা কোন উপায়ে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশবচন্ত্র 
বলেন, তোমরা এই মুহূর্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি মর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান 

১ইঘা আপনার আপনার গ্প্ত ও গুরুতর পাপ বল। এ কথা শুনিয়া সকলের 

২৭ হয। ছুই সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া, পরিশেষে পাপ 

্বাকাব করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র বলিয়া দেন। ছুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার 

মাপনার পাপ লিখিয়া তাহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই নকল লেখা 

মাপনি দেখেন না, চিরকালের জন্য উহা অপ্রকাশিত থাকিবে বলিয়া সে 

"কল বন্ধ করিয়া রাখেন । ফলত: এই সময়ে গ্রচারক ও সাধকগণের মধ্য 

£ইতে পাপের প্রাবল্য যাহাতে তিরোহিত হয়, তজ্জন্ত কেশবচন্দ্র সবিশেষ 
খই কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ করিয়াছে, 
হাথ উচ্ছেদ কিছু সহজ ব্যাপার নহে । এ সকল পাপের মূল পাপ কি? 
“কলে মিপিয়া একাত্মা হইবেন, কেশবচন্জ্রের এই যে সুমহান যত্র এবৎসরে 

একাশ পাইয়াছে, তাহারই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ । 

বিচ্ছিন্নতা ও শক্রতা পরিহার লন্ত প্রচারকগণকে কেপবচ্জের পত্র 

ঘপরের কথ| দূরে, প্রচারকবর্গ পরম্পর হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন 
নত 
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হইয়া পড়িয়াছেন যে, সংবৎসর কাল প্রচারকসভায় একটি নির্ধারণ নিবন্ধ 

হইতে পারে নাই। প্রচারকপভার অবধারিত দিনে যখন সকলে 'একত্রিত 

হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ উপস্থিত হইত যে, সেখানে 

শান্তচিত্ব লোকের স্থিরভাবে অবস্থান মহাকলেশকর হইত; এরপস্থনে 

কেশবচন্দ্রের যে কি রেশ হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সে নখে 

প্রচারকগণকে কেশবচন্ত্র যে এক খানি পত্র লেখেন, নিয়ে প্রদত্ত হইগ, 

তাহাতেই তাহার মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পারিবেন 15 

“প্রচারকভ্রাতৃগণ সমীপেষু। 

“প্রচারক মহাশয়ুগণ, 

“আদ্ধাপূর্ণ নমস্কার, 

“আমাকে এবং বর্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য তোমরা মে সকল আযোচন 

করিতেছ, তাহাতে আমি চমংরুত ও বাথিত হইঘাছি। আমাৰ দিন 

তোমাদের মধ্যে শীদ্ব ফুরাইয়া যায, তাভারই লক্ষণ দেখিতেছি। আচ্ছা! 

আমি প্রতুর আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীতভাবে জানাইতেছি। 

তাহার আদেশ--তোমাদের পরস্পরের প্রতি শক্রতা দূর করিতে হইবে৷ 

আমি জানাইলাম। অবশ্বকর্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই 

আদেশটা পালন করিবে । বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই 

কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহ। মিটাইয়া ফেলিবে। 

যাহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাহারা অন্তগ্রহপূর্ববক তীহাদে? 

পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়। দিবেন। আমার এ দণ্ড আমি 

আদর করিয়া তাহাই রাখিব । 
অনুগত 

শ্রীকে_' 

মনের কেশ জানায়! আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে কেশবচন্দ্রের প্র 

এই ক্লেশের কারণ দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে । কেশবচ$ 

ভারতাশ্রম যে উদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে ৭ 

ইহা দেখিয়া তিনি ব্যথিতহদয় হন। আশ্রমবাপিনীদ্বয়কে গত ইং ১৮৭২ মনের 

ডিসেম্বর মাসে কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে ছুইখানি পত্র লেখেন, তাহ 
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মামব। নিয়ে উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি; ইহাতেই সকলে তাহার মানসিক ক্লেশেব 

আবন্ত বুঝিতে পারিবেন। 
"কাণপুর 

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খুঃ। 

“ম্েহেব সহিত আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক । 

“তোমার অ্ধাপূণ পত্রথানি অ্গরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া 

আনন্দিত হইলাম । অনেক দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত 

হষ্টযাছিলাম | বোধ করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা 

গপুব হইতে সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অগ্ভই এলাহাবাদে 

াত্র। কবিবার কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত স্বস্থ ও সবল 

হইযাছে, আর কিছু দিন এ গ্রদ্দেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্ত কি 

কবি/ কলিকাতায় সাগরসমান কাধা, শীঘ্র ফিরিতেই হইবে । আমাকে 

তোমরা অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথা বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। 

তোমাদেব সেবা করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা 

্ুখিত হইও না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, তোমরা আমার সেবা 

গ্রহণ কৰ। কবে সেইদিন হইবে, যে দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আননে। 

শানন্দিত হইতে দেখিয়া আমি স্তখী হইব! আমার মনের কথা এ 
গীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে এক দিনও খুলিয়া বলিতে পারিলাম 

41 যদি তোমরা আমার কথা পালন কর এবং আমার প্রতি একটু 

পয হণ, তাহা হইলে আমার কত আনন! হয়, বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর 
গণেশ, তোমাদের স্থুধে আমার কত সুখ হয়। পিতা তোমাদের ছুঃখভার 

৭ কক্ণ, এই আমার প্রার্থন। | 

শুভাকাজ্ী 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

আশ্রমের ভগিনী ও কন্যাগণ কেমন আছেন? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা 
| হারা কি এক এক বার আমাকে ম্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে 

মাব স্েহ জানাইখে। তাহার ছবি পাইয়াছি, তজ্জন্য [0037718, 
টি 
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“এলাহাবাদ-_ 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খুঃ। 
“প্রিয় * * + 

“তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানির উত্তর দিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল, দোষ 
ক্ষমা করিবে । আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর কতবাব 
বলিব? ঈশ্বর জানেন, ব্রাঙ্দিকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এব' 

তাহাদের সেবা করিতে পারিলে আমি কত আনন্দিত হই। আশ্রম মনে 

হইলে, ইচ্ছা হয় দৌড়িয়া গিয়! সেই শাস্তি ঘরটাতে তোমাদের সকলের সঙ্গে 

বসিয়া পিতাকে ডাকিয়া খুব প্রাণ শীতল করি । আশ্রমের উপাসনার বাহিক 

শোভা মনে হইলে, আমার শরীর মন জুড়ায়, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে 
পারি। বাস্তবিক আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে, আমার বড় স্থখ হয় । আমাৰ 

ভগিনীরা চাবি দিকে বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতাব কছে 

বদি, আমার কত আহ্লাদ, সেই আনন্দের জন্য আমি প্রতীক্ষা কবিতেছি। 

আমার প্রতি একটু তোমরা অস্রগ্রহ করিও, আব আমাকে কষ্ট দিও না, 

এবাব ফিরিয়া গিয়া যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্থ 

দেখি । তোমরা আমার মেয়ের মত, আমার ভালবাসা! সকলে গ্রহণ কবিঘ? 

আমাকে বাধিত কর। 

শুভাকাজ্ফী 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

“আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়| মঙ্গলবার কলিকাতায় 
পঁছছিবার কথা । প্রিয় প্রসন্নকে সংবাদ দিবে 1৮ 

ভারতাশ্রমের নামে ছুনাম ও তাহার প্রতিবাদ 

আশ্রমের নরনারী পুত্রকন্তাতে সংখ্যা একশত ছুই। নারকেলডাঙ্গায় 
ব্রজনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অট্টালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্তু 
সপরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; স্ত্রীবিষ্ভালয়ের কাধ অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি. কোন বিষয়ে কিছু ক্রটি নাই। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই, কোন কোন অধিবাসীর মন সাংসারিক কারণে 
অসন্তষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই অসন্তুষ্টি হইতে অতি ক্লেশকর ঘটনা! উপস্থিত 
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হ্ঈল। আশ্রমবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ বস্থ সপরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 

বাইতে উদ্যত হইলেন । তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আশ্রমের 

নিযমবিরোধে দ্বারদেশে গমন করিলে, দ্বারবান্ ফটক বদ্ধ করিয়া গমনে 

প্রতিরোধ করে এবং আশ্রমাধ্যক্ষের সহিত তাহার কথাস্তর হয। হরনাথ 

বাবু আশ্রম হইতে বহিগত হইয়া গিয়া, সংবাদপত্রে কুৎসা করিয়া আপনার 

পত্রীদ্ধারা পত্র লেখান। প্রকৃত ঘটনার তত্বা্থসন্ধান জন্য আশ্রমবাসিগণের ষে 

পভা হয়, তাহার বিবরণ ( ১ল| শাবণের ধর্মতত্ব হইতে) আমরা নিম্নে উদ্ধৃত 

কবিধ| দিতেছি; ইহাতে কলে ইহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। 

“বিগত ১লা শ্রাবণ (১৭৯৬ শক), ( ১৬ই জুলাই, ১৮৭৪ খুঃ) বৃহস্পতিবার 

সাযঞ্কালে ভরতাশ্রমবাসীদিগের এক সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বন্থ 
ভারতাশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা 

বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্বসম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল . 

ধাযয হইল ;_- 

“+১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বস্থ ছুই বৎসর কাল সপরিবারে বাস করিয়া 

উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টান্তবলে উন্নতি লাভ করিলেন, তাহার প্রতি আক্রমণ 

কবা, তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে দ্বণ। উদ্দীপন কর! তাহার পক্ষে অতি দৃষণীয় 

অক্তজ্ঞতার কাধ্য। 

“২ । ত্রাঙ্গধশ্মবিদ্বেষী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী দ্বার! পত্র লিখাইয়। তাহার 
নামে প্রকাশ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কাধ্য। 

'৩। বৎ্সরাধিক হইতে ঘরভাড়া ও আহাবের টাকা মাস মাস নিয়মিত- 

ক্রপে পরিশোধ করিতে ত্বাহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে । ইহার কারণ কেবল 

সঙ্গতিব অতিরিক্ত ব্য়দোষ। পরিবারের মাসিক বায়নির্ধাহের উপায় স্থির 

না করিয়া, আশ্রমে আসা তাহার উচিত হয় নাই। 

-৪। আশ্রমের খণ পরিশোধ ন1 করিয়া, বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া 

যাইবার চেষ্টা করা, অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে । টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম 
হইলে, অধাক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল; কিন্ধ সে অবস্থায় না 

বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতীব দূষণীয়। আশ্রমের নিয়ম লক্ঘন 
কৰা তাহাব উচিত ছিল না। 
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“৫)| তাহার টাকা পরিশোধের জন্য বন্ধুভাবে তাহাকে বল৷ হইয়াছিল 

যে, উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, 
সেই পধ্যস্ত অপেক্ষা করুন। এ কথা অগ্রাহা করাতে আরও অধিক 

দোষ হইয়াছে । 

“৬। নিজে খণ-পরিশোধের উপায় না করিয়া, সহধাম্মণীর অলঙ্কার আপন 

দেয় টাকার পরিবর্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকেব মত 

কায্য করা হয় নাই। 

“৭ | টাকার জন্য যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল, তাহার কারণ অন্তসন্ধান 

করাতে সপ্রমাণ হইল যে, (১) পূর্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একথানি জ৭গ্ট 
ও"অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাহার ধশ্মভাবের প্রতি আশ্রমবাসীদের 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল । (২) তাহার কাছে টাক। চাওয়াতে তিণি 

রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, “ত বর্গের পঞ্চম বর্ণে আকার দিএ দিব বৈকি?' 
এবং আর একটা অশ্লীল ও অতি জঘন্য কথা দ্বারা এ ভাবের দ্বিরুক্তি করিয়া- 

ছিলেন। (৩) তিনি যে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুকে জামিনম্বরূপ মনোনীত করিলেন, 

তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, টাকা দিলে তাহ। পাইবার 

প্রত্যাশা নাই, দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে» এই 
সকল কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল । কিন্তু তাহাকে বা তাহার পরিবারকে 
আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। 

"৮। হরগোপাল বাবু তাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন, এ কথা সম্পৃণ মিথ্যা। 
ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে ছুই জনেই অত্যন্ত দ্ধ হইয় 
শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । যদ্দিও হরনাথ বাবু 
কথা ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইগাছিলেন, তথাপি হরগোপাল 
বাবু ক্ষমা না করিয়৷ যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
ইহা তাহার পক্ষে উচ্চ ধম্মনীতি অন্সারে অন্যায় হইয়াছিল । 

“৯। দ্বারবান্ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল, ইহাতে তাহার 
বা তাহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে ন।। ইহা করল 
তাহাদের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে, এক জন 
নৃতন সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্ত উপরের খর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় 
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সকলেই তথায় গিয়াছিলেন; ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে, 

দছারবান্ গাড়ি অঙ্থমান ছুই মিনিট কাল আটক রাখিয়াছিল। 

“১০ | যাইবার সময়ে তাহার সহ্ধশ্মিণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা 

বলিয়াছিলেন তাহা এই, “তোমার স্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, 

তুমি এ অবস্থায় তাহার সকল কথা শুনিও না। এ অবস্থাতে এরূপ 

উপদেশ দেওয়। কিছুমাত্র অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক 

অনিষ্ঠ হইয়াছে । 

“আমবা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া, 

তাহাব পরিবর্তন ও চিত্তসংশোধনের জন্য প্রার্থনা কবিতেছি, ঈশ্বর তাহার 

এঙ্গল করুন, এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, 

একপ আশীর্বাদ করুন। তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ 

কবিযা অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন, ইহার জন্য অন্থতপ্ত হইয়া তিনি যেন 

আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত হন। সাধারণের মধ্যে তাহার 

পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম-বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, 

তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাঙ্মদমাজের কোন হানি হইতে পারে না। সত্যের 

পথে থাকিতে হইলে, গ্লানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন 

সহ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না হইয়া 

ববং জয হয়।” 

আশ্রমবাসিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া এইবূপে প্রতিবাদ করেন: 

“আমাদের একজন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত- 

আশ্রমসম্বন্ধে গ্লানিস্থচক কথা প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অতান্ত 

দুঃখিত হইলাম, এবং সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত 
্বীস্বভাব ও রীতিবিরুদ্ধ এবং ইহাতে আমাদের সকলেরই অমত। ছয়মাস 

কাল আমরা কেহ তাহার সহিত কথা কহি নাই, ইহা সত্য নহে; তাহার 

প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসন্ভাব বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমরা অন্যান্য 

ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহার প্রতি তাহার অধুমাত্র 
কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার দুই দিন পূর্বে তিনি আচাধ্য মহাশয়ের 

ূ 
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বাটাতে গিয়া যেরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন, তাহাও কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? 
তাহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিযা 
আমর! বিশ্বাস করি না। তাহাকে কেহ অলঙ্কার দিতে অন্থরোধ কবেন নাই 
এবং তাহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। তিনি আপন স্বামীকে 
খণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপনি অলঙ্কার দিয়! থাকেন, তাহাছে 
তিনি কেবল পতিভভ্তি দেখাইয়াছেন। তাহার অপমানের ন্তা যে দ্বাববান্ 

তাহার গাডি আটক করিয়াছিল, ইহাও সম্পূর্ণ অপতা। অধ্যক্ষের অগ্ঠমতি 
না লইয়া যাওয়াতেই তীহার গাড়ি বাহির হইতে দের নাই । তিনি 
জানিতেন, যাহার যে প্রয়োজন হউক না কেন, অধ্যক্ষের অন্নমতি না হইলে 

কোন স্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। স্থৃতরাং দ্বাববান্ 
আশ্রমের নিয়মান্নুসারে কার্ধা করিয়াছিল । আমর! ভবমা করি, আমাদের 

ভগিনী আমাদের প্রতি পূর্বের ন্যায় সপ্ভাব রক্ষা করিবেন এবং পবি্ধ 
আশ্রমকে সাধারণের নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন ।” 

বিবাদমীমাংলা জন্য শাস্তিসভা-সংস্থাপন 

ব্রাহ্মমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে সময় পাইয়া নানা প্রকার কুৎনা বটনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । কুৎ্সাবটনা অনিবার্ধা, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগেব 

মধ্যে কলহ বিবাদ অত্তান্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতাস্ত আবশ্যক বলিযা, 

শান্তিসভা-সংস্থাপনের উদ্যোগ হয় । এ সম্বন্ধে ধর্মতত্বে (১লা শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক) 
এই প্রকার লিপি আছে, "ব্রাঙ্মঘমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিসংবাদ 

উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মসাধারণকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ কবে, এবং 
সেই বিবাদভগ্নার্থ আমাদের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায়, 
আন্দোলনকারী ব্রাহ্মগণ সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ, ব্রাহ্মসমাজের চিরবিরোধী 
২বাদপত্রের সম্পাদদকগণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই স্থযোগে জগতে অনেক 

মিথ্যা কথা, কুৎসিত অপবাদ প্রচার করিয়া ব্রাঙ্মদমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা 

করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট-নিবারণ জন্য একটা শাস্তিসভার প্রস্তাব হইয়াছে। 
উভয় বিবাদী ধদি এই সভাকে মান্য করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের 

অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া 
যাইবে । নিয়লিখিত ব্রাঙ্গগণের নাম এই সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। 



অগ্নিপরীক্ষা ৯৯৩ 

যুক্ত শিবচন্ত্র দেব, জয়গোপাল সেন, ঠাকুরদাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, ছুর্গামোহন দাস, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্ত্র দত্ত, 

কানাইলাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায় ।” 

অনুস্থতানিবন্ধন কেশবচন্ত্রের হাজারিবাগে গমন এবং তথায় ভাগ্রোৎ্নব 

কেশবচন্ত্র শরীরের অস্ুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, এই 

সময়ে ২৮শে শ্রাবণ (১৭৯৬ শক) (১২ই আগ, ১৮৭৪ খুঃ) হাঙ্গারিবাগে 

গমন করেন। স্থতরাৎ এবার ভাক্দ্রোৎমবে কেশবচন্ত্র উপস্থিত থাকিতে 

পাবেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়া উৎসব 

করেন। উৎপববিবরণ হইতে আমর] গুটিকয়েক কথা (১৬ই ভাঙ্রের 

ধশ্মতব হইতে ) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহাতে নকলে বুঝিতে 

পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি অচ্ছেগ্চ মধুর দন্বদ্ধে ইনি আপনাকে 

আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। “উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান সমাপ্ত হইল। 
ইহার মধ্যে অনেকবার সহ্বদয় ভাবে কলিকাতার ভ্রাতা ভগিনীদের নাম 

উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ভ হইল, মে সময়ের কথা আর কি 

বলিব? ভারতব্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত একত্র উৎসব 
করিতে পারিলেন না বলিয়া, শোকে অভিভূত হইলেন । চক্ষের জলে বক্ষোদেশ 

ভাদিয়া যাইতে লাগিল । কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্য নিঃদারিত হওয়া কঠিন হইয়া 

উঠিল। 'কোথায় প্রাণদম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণণ বলিয়া আকুলিত হইতে 
লাগিলেন। উপাসকগণও অজস্র অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। কলিকাতার 

উপাসক মণ্ডলী, এখানকার ব্রান্মবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাহার পবিজ্র স্বর্গরাজ্য, যেন 

এক যোগস্থত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাকা সকল শ্রবণ করিয়া 
এইকপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর 

হদয়ের যোগ আমরা কখন দেখি নাই। ছুংখ পাইবার সময় একাকী তাহা 

সহ করিব, কিন্তু পিতার নিকট বলিয়া তাহার প্রেমমুখ অবলোকন করত 

যখন স্থধের শ্তরোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দ্রিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে 

শিকটে না দেখিলে হৃদয় কাদিয়া অস্থির হইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের 

উদাহরণ এই স্বার্থপর পৃথিবীতে নিতাস্ত বিরল। অনস্তর 'ব্রাহ্মদমাজে বন্ধ 
দিবস থাকিয়াও অনেকানেক লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা 

১২৫ 



৯৯৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

যায়; যাহাতে এরপ হ্ৃদয়বিদীর্ণকর ব্যাপার না ঘটিয়া, আজীবন ইহার মধো 
তাহাবা মিশিয়া৷ থাকিতে পারেন, ইহার উপায় করা কর্তব্য”, এই বিষয়ে স্দীর্ঘ 
উপদেশ হয ।” 

কলিকাতার বিরোধ স্মরণ করিয়া ভাই প্রসন্নকুমার পেনকে কেশবচন্দ্ের পত্র 

কেশবচন্দ্র কলিকাতার বিরোধ বিবাদ বিস্বৃত হন নাই, নিম্মলিখিত পত্রে 
তাহা বিলক্ষণ সকলের হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে, কিন্ত তিনি বাহিরের সকল উডাই 

দিয়া কি প্রকার মধুর সম্বন্ধ অস্তরে সর্বদ! রক্ষা করিতেন, উপবি উদিত 

কথাগুলিতে সকলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন । 

“হাজাবিবাগ 

২৯শে আগস্ট, ১৮৭৩ খুঃ। 

“প্রিয় প্রসন্ন, 

“তোমার পত্রগুলি পাইযাছি। শীঘ্র পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছ, তচ্ছন্ 
ইতিপূর্ব্র পগ্তবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কাধ্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। 
মনের আনন্দে তাহাব সেবা কর। তুমি সর্ধদা সকল ভ্রাতার পদানত হা 
থাক, এই আমার ইচ্ছা । অনেকে তোমাব বিরোধী, তাহ তুমি জান, তোগাব 
ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়ে অত্যান্ত অসন্থষ্ট হন, ইহা তুমি অস্বীকার কবিতে 
পারনা। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটী শিক্ষার ব্যাপার ; তোমাব দোষ, 
কি অন্যের দোষ, তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই । এইটি মনে বাখিও 
যে, দয়াময় তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন, যেখানে অনেকে তোমাকে 
নিধ্যাতন করিতে প্রস্তত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল । কেন না, তুমি অত্যন্ত 
বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট 
হও | উৎসবে তোমর! খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা 
কেমন আছ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? 

আবার কি জ্বালাতন হইবে ও জালাতন করিবে? এবার তোমাদের সকলে 
কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুত্র দল, এই সময়ে 
কি শীপ্ব বাধিয়া ফেলিতে পার না? ট্রিলোকা আমাকে একখানি পত্র 
লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে, যদি তিনি সকলের সহিত 
মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর সকলে তাহার সঙ্গে থাকিতে চান, তাহা 
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হইলে আমার কোন আপত্তি নাই । এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। 

সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল। তাহার কিছুতে অমঙ্গল হয়, উহা আমি 

ইচ্ছা করিতে পারি না। 

“পুস্তকথানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি, যদি কাল পাঠাইতে 

পারি। মঙ্গলবার প্রাত:কালে এখান হইতে যাত্রা কর| ধাধ্য হইয়াছে। 
দোমবার পর্যন্ত পত্রাদি এবং [06508 র 170181) ১1170 খানিও 017191 

১০601 11850 এর ০2০ এ পাঠাইবে | 

শুভাকাজ্ষী 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

“মোহিনী, বরদ! ও স্ুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে 

আমাব আশীর্বাদ দ্রিবে ।” 

পশ্চিমাঞ্চলে ও ইন্োরে প্রচার 

কেশবচন্ত্র প্রায় মংবৎসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাধ্য করেন। 

ইংবেজী বর্ষের (১৮৭৪ খুঃ) শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান। 

ুঙ্গেব ব্রাঙ্মদমাজের পরিদর্শন পর বাকিপুর, বাকিপুর হইতে এলাহাবাদ, 

এলাহাবাদ হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন। ইন্দোরে গিয়া পাচ ছয় দিন 
তাহাব অবস্থিতি হয় । সেখানে তাহার বক্তৃতাদিতে তত্রতা মহারাজা হোল্কার 

ত১প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ 
করেন। রাজনীতিসন্বন্ধে দুইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা হয়। ইন্দোরের মহারাজা 

ভোল্কার কেশবচন্দ্রের প্রতি এমন অন্ুরক্ত হইয়! পড়েন ষে, তীহার নিকটে 

আপনার হৃদয়ের গৃঢ় ক্লেশ জ্ঞাপন করিতেও কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন না। 
কেশবচন্ত্র তাহাকে যে সকল সংপরামর্শ দেন, তাহাতে তিনি নিরাশ পরিহার 
কবিয়া আশান্বিত হন। ধর্শসন্বদ্ধে হোল্কার কেশবচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন, 
আপনারা পৌন্তলিক অনুষ্ঠানগুলি একেবারে উঠাইয়া দিবেন না, কারণ 

আপনি যেরূপ সার বুঝিয়াছেন, সাধারণে তাহা না বুঝিয়া যদি সকল প্রকার 

ধ্ানুষ্ঠান ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ছুই দিক্ যাইবে ।” 
ইংনগুপ্রতাগত তাই প্রভাপচন্্রকে সাদরে গ্রহণ জস্ত ভাই প্রনন্নক্মারকে ইন্দোর হইতে পত্র 

কেশবচগ্র ইন্দোরে অবস্থান-কালে ভাই প্রতাপচন্ত্র ইংলগ্ড হইতে 



৯৯৬ আচাধ্য কেশবচন্ঞ 

কলিকাতায় (১১ই অগ্রহ্থায়ণ, ১৭৯৬ শক; ২৬শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) প্রত্যাগযন 

করেন। তাহাকে সমাদরে গ্রহণ কর! হয়, এজন্য কি কি প্রণালীতে তাহার 

অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহার সমুদায় বিবরণ ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়া 

পাঠান । পত্তরখানি ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, উহার অন্থবাদ নিয়ে দেওয়া গেল। 

“প্রিয় প্রসন্ন, 

“আমি আশা কবি, শুক্রবার রাত্রে প্রতাপকে অভ্যর্থনাপূর্ববক গ্রহণ জন 

ব্যবস্থা করিবে । আমাদের যতগ্ুলি বন্ধু হাওডায় যাইতে ইচ্ছা করবেন 

যাওয়া উচিত । ভাল গাড়ী না পাইলে, জয়গোপাল বাবুব গাড়ী চাহিয! লক্টবে 

এবং আমার গাডীও হাঁওডাতে লইয়া যাইবে । নিকেতনের ছেলের! দেন 

সকলে অভার্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন, সেখানে 

সকলেই যেন তাহাব সঙ্গে থাকেন। আমার বড ঘরে যেন একটা সংশিপু 

প্রার্থনা--সংক্ষিপ্ত উপামনা -একটি ছুইটি খোল বাজজাইয়া কীর্তন হয়। 

সৌদামিনী এবং আশ্রমের জন কযেক মহিল! যেন ঠিক সময়ে উপস্থিত 

থাকেন। উভয় ঘরেই যেন প্রচুর প্রমাণ আলো থাকে । আমার পত্বী ধদি 

প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, আনি 

দিবে । সৌদামিনী সাহাষ্য করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। 

প্রতাপের উপরের ঘর ফুল পাতা দিয়া রচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি 

জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত স্থানে স্বাগত" (৬/1০০1))৪) শব্দটি যেন 

স্থাপিত হয়। 

তোমার স্রেহের 

কেশবচন্দ্র সেন। 

ভারতাশ্রম লইয়৷ অগ্রিপরীক্ষ। 

আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখা! দান করিয়াছি। 

বন্ধুগণের মধ্যে সন্ভাবের অভাব, এ পরীক্ষা তো অনেক দিন হইল আছে, কিন্ত 
ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা উপস্থিত, তাহাই বলিতে হইবে, বাস্তবিক 

অগ্নিপরীক্ষা। আশ্রমের এক জন অধিবাসীর অন্যায়াচরণ আশ্রয় করিয়া! 
্রাহ্মধর্মের বিরোধিগণ প্রকাশ্ত পত্রিকায় ঈদৃশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল 
যে, তাহাতে আশ্রমের অধিবাসিগণের চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ হইল। 



অগ্রিপরীক্ষা ৯৯৭ 

্াহাবা কোন নূতন তত্ব পৃথিবীকে দ্রিতে আইসেন, তাহাদিগের এরূপে 
নির্যাতিত হওয়া অবশ্যন্তাবী; স্থৃতরাং ধাহার| এরূপ করিলেন, তাহাদিগের 

প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে তাহার! পারেন না । কিন্তু যে সমস্ত নির্দোষ 

পরিবাব আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রতি ভীষণ 

গানিকৰ অপবাদ প্রকাশ্য পত্রিকা বটন1 কবাতে কর্তবান্রোধে গ্রানিকারী 

মম্পাদকদ্ধযের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের 

প্রতি উপেক্ষা করাতে, পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ 

অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগপত্রে স্পষ্ট লিখিত হইযাছিল, 

“বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র বৈরনির্যাতনের ইচ্ছা নাই, মানহানি হইয়াছে বলিয়া 

তিনি তাহার পরিবর্তে অর্থের আকাক্ষাও বাখেন না, কেবল এই চান যে, 

আদালত প্রতিবাদীকে অধথাগ্নানিপ্রচারকাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।” 

বিচাবপতি (৩০শে এপ্রেল, ১৮৭৫ খুঃ) দ্বণিত জঘন্য অপবাদগ্চলি শ্রবণ 

কবিয়। এবং বাদী ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, অবগত হইয়া, প্রতিবাদিদ্বয়কে 

অন্তাপপূর্ববক সমস্ত অপবাদ প্রত্যাহার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। 

প্রতিবাদিদ্য় যে অতি গহিত কাধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য অন্ুতাপ-প্রকাশ- 

পূর্বক সমুদায় অপবাদ উঠাইয়া লইলেন। (১) এইরূপে এই অগ্রিপরীক্ষা 

অগ্রিনিক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধিজ্ঞাপক হইল । নঈদুশ ভীষণ কলঙ্কারোপ 

দেখাইয়! দিল, ব্রাহ্মমমাজের ভিতরে বাহিরে কত শক্র এবং এদেশের 

নারীগণের অবস্থা উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি প্রকার বিষম পরীক্ষায় 

নিপতিত হইতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বান ও নির্ভর এবং তাহার নিকটে 

প্রার্থনা, এই সকল সম্বল না করিয়া এরূপ সাহসিক কাধো প্রবৃত্ত হওয়া কাহার 

পক্ষে উচিত নয়, এই ঘটন। স্পষ্ট নকলের হৃদয়ঙ্গম করিরা দিল। এই সময়ে 

কেশবচন্ত্র “স্থখী পরিবার” নামক একথানি ক্ষুপ্র গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ 

থানিতে স্বর্গীয় পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয় । তিনি এক দিন প্রচারক- 

গায় সথস্পছ বলেন, বাহিরের আশ্রয় আর আদর্শ বলিয়| গৃহীত হইবে না, 

এই “স্থথী পরিবার” সেই পরিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার-স্থাপনের জন্য 
বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন | 

০ 
পিসি পিসী ০ পা. ৭ 

(১) ১৭৯৭ শকের ১গা জোষ্ঠের ধর্দতনবে উষ্টবয। 
পিপিপি িস্ীপ্পীসসীি পপ কি পা পা পপ পপ শি পিপশী শশী পপি 4 শপাশ 



৩৯ 

শীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়ের 
সহিত সম্বন্ধ 

আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়কে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মপরাযণ 

দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন । চির দিন বস্থু মহাশয়ের প্রতি তিনি গভীব 

আদ্ধা পোষণ করিয়াছেন । ১৮৭৩ থুষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান- 

কালে কেশবচন্দ্র তাহাকে এই পত্র লিখেন * :- 

লাহোর । 

১লা নবেম্বর, ১৮৭৩ 

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 
কলিকাতা হইতে আপিয়া কয়েক দিন পূর্ববে আপনার একখানি সন্ভাবপৃণ 

পত্র পাইলাম ।+-:-.. সকল দলের মধ্যে এক্াস্থাপনসশ্বন্ধে আপনি যে সায় 

দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই 

আনন্দিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে । শুভকম্ম যত 

শীঘ্র সমাধা হয়, ততই ভাল । কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইতে 

পারে, তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে রুতার্থ হইব । 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

আমরা এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনরায় 

কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের যত্বু অক্ষ 

রহিয়াছে । “সকল দলের মধ্যে এক্স্থাপনসম্বদ্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন 

এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন, এই অংশ পাঠ করিয়া সহজে প্রতীতি 

হয়, কেশবচন্দ্র এবিষয়ে শ্রছ্ছেয় বুদ্ধ বস্থ মহাশয়কে পক্ত্ লিখিয়াছিলেন বা সাক্ষাং 
শা শাীশিশপপপ পাপে শী ৪২০7-৬4-৯4 পাপ্পিপ্ী পিপিপি 

* আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু মহাশয় পত্রের যে যে অংশ অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন, 

মেই সেই জংশ'.....এই চিহ্ন দিয়! পরিত্যক্ত হইয়াছে। 



শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের মহিত সম্বন্ধ ৯৪৯৭ 

বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃদ্ধ বন্থ মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে 

কেশবচন্দ্রের কি প্রকার ঘনিষ্ট প্রীতির সপ্ন্ধ ছিল, তাহা প্রদর্শন জন্য কপিকাতা 

গমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম, বন্ধনচ্ছেদন ও তপর সময়ের কয়েকখানি 

পত্রপর পর প্রকাশ করা যাইতেছে । 

২১শে বৈশাখ, ১৭৮৫ শক। 

( ৩রা মে, ১০৬৩ খুঃ) 

ব্রগপবােণ দাধা, 

আপনার ১৬ই ফাল্গুন (১৭৮৪ শক) দিবশীঘ পত্রের উত্তর এত দ্রিন দিতে 

পাবি নাই, বিলম্ব-দোষ ক্ষমা করিবেন । প্রাথিত পুশ্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ 

কাবধাছ, অধিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নান| শৃঙ্খলে বদ্ধ 

হইথ। পড়িবাছি; আবার কলিকাতা ব্রাঙ্গমাজের আচাধ্যের ভার গ্রহণ 

কবিধা এক কগ্ঠিন ব্রতে ব্রতী হইতে হইল। কি করি, ঈশ্বরের আজ্ঞার 

বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। লোকেরাও আমাব স্বন্ধে বোঝ! চাপাইতে 

ভালবাসে এবং চারি দিক না দেখে থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই 

আমার কাধ্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । বোধ হয, শুনিয়া থাকিবেন, 

এঙ্গবন্মের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে । ইহা অতি সামান্য কারণে 

ঘটিয়াছে। নব বর্ষের প্রথম দিনের ব্রদ্মোপালনা উপপক্ষে আমার পরিবারকে 

গাধা মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম, ইহাতে বাটার লোকেরা আমাকে 

ঘংপরোনান্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নানা প্রকার উপায়ে আমাকে বিরত 

কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু “সত্াযমেব জয়তে নানৃতম্ত ইহা ম্মরণ 

কবিঘা সকল বিস্ব অতিক্রম করতঃ মনঞ্কাম পিদ্ধ করিধাছিলাম। সে দিবসের 

উৎসব শেষ হইলে, রাজি ছুই প্রহরের সময় বাটি হইতে একথানি পত্র 

পাইলাম, তাহাতে এই লেখ! ছিল-তুমি এবং তোমার স্্ী গৃহে প্রত্যাগমন 

ন| করিয়া অন্যত্র বাল! করিবে । সেই দিন অব্দি আচাধ্য মহাশয়ের গৃহে 

অবস্থিতি করিতেছি । এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃহে স্থান পাইলাম, ইহাতে কেবল 

জগদীশ্বরের অপার রুপা ম্মরণ হয়! ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় 

দেখিতেছি না, হয় তে। আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যত দিন ন। স্বাধীন 

৩বে থাকিতে পারি, তত দিন হয় তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। 

প্ 751৮০ 
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দেখি, কি হয়; সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্মের জয় হইবেই হইবে । চতুদ্দিকে 

গোলমাল হইতেছে । শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত, 

ত্যাগ-স্বীকারের কাল উপস্থিত। বিষয় ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ, কত ত্যাগ 

ব্রাক্মদিগের করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির নাই । স্থুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার 

দিন অবসান হইয়াছে । এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয় ব্রাহ্ম 

ধন্ম গ্রচার, ব্রান্ষধন্থের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য, মঙ্গলের রাজ্য 

ক্রমে বিস্তৃত হইবে, অগ্য এই পধ্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমঞ্চাব 

জানাইবেন। শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

ইহার পূর্বের নিষ্বস্থ পত্রথানি ইংরাজিতে লিখা হয়। উহার অশ্তবাদ 

প্রদর্ত হইল। 

আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদা, 

আপনার শ্েহের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ, সতাই এ সময় অতি 

উতৎসাহোদ্দীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কাধ্যতং করিবার আকার ধারণ করিতেছে, 

কথ।, বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কাধ্যকারিতা হারাইয়াছে। কয়েক দিন 

পূর্বে আমাদের একটা সাধারণ সভা হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচাধা, 

আমি, কানাইলাল পাইন এবং অন্যান্তকে লইয়া জাতিভেদ......নিবারণের 

উৎরুষ্ট উপায় বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটী সভা হইয়াছে" ''" | 

আমরা প্রাঙ্গণ কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিব । 
আমার প্রি ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস, আমরা দেখাই, পৃথিবীর সমুদায় বিষয় হইতে 

ঈশ্বর আমাদের প্র্িয়তর । যদ্দি আমরা সমধিক উৎসাহ ও অধ্যবসায় 

সহকারে ঈশ্বরকে ভালবামিতে পারিতাম, জীবনের অতি স্থুখকর বিষয় হতেও 
স্বখকর হইত ।...--. 

৯ট] বাজিয়া গিয়াছে, আমায় সত্বর কারাগারে (আপনি জানেন, আমার 

আফিস মনে করিয়া বলিতেছি ) যাইতে হইতেছে ।....."ঈশ্বর আপনার 

সঙ্গে থাকুন। নমস্কার । 

আমায় বিশ্বাস করুন 

কলুটোলা, অত্যন্ত অন্গরাগের সহিত আপনার 

১০ই এপ্রেল, ১৮৬১থৃঃ | শ্রীকেশবচন্জ্র সেন। 
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জয় জগদীশ । 

প্লাতিপূণ অসংখ্য নমস্কার । 

আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্েহপত্র গ্রা্চ হইয়াছি, কিন্তু অগ্যাবধি 
একথানিবও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কায্যস্ত্রোতে পড়িয়াছি, 

হাহাতে হস্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই ছুল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। 

এমন কি, এক ঘণ্টাকালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে ন।, এত ভাবন। 

মাণিয়। উপস্থিত হইয়াছে । এখানকার গোলযোগের কথা, বোধ করি, কিছু 

কিছু শুনিবাছেন-...--.-, না৷ মিটিয়া যাইবে, তত দিন আমার মনের শাস্তি 

থ|কিবে না। দুর হইতে আপনারা কলে অভয় প্রদান করুন। আমাকে 
মেকপে সমাজ হইতে বিদায় করিয়| দেওয়া হইযাছে এবং সমাজের কন্মচারিগণ 

আামাব সহিত ক্রমে যেরূপ বাবহার করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের 

শোণিত শুফ হইয়া যায়। সমাজ আমার অতি স্বেহের ধন) সমাজেব 

নঙ্গপের জন্য আমার ধন মান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে । সেই সমাজ 

মামাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যে সমাজের কাধা অন্থগত ভূত্যের ন্যায় 

এত দিন সম্পাদন করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহ। 
হউক, ব্রাঞ্গনমাজের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। সত্যের জয় হইলেই আমার 

আননা। মনে করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকাধ্যে 
শিযোগ করিব । দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিতে পারিলে এ ক্ষু্র 

গীধন সার্থক হইবে। 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
কলিকাতা, কলুটোলা 

১৫শে মাঘ, ১৭৮৬ শক। 

1 *ই ফেব্রুয়।রী, ১৮৬৫ খুঃ) 

কলুটোলা, কলিকাতী৷, 

২৮শে জুলাই, ১৮৭১ থৃঃ। 

পীতিপূর্ন নমস্কার, 
বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মদমাজের বিবাদ বিসংবাদের 

“দা আপনার কোমল প্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ .. 
*খ৬ 
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এবং আপনার প্রদত্ত উপহারের জন্য হৃদয়ের রুতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। 

আপনি জানেন, আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা আমার অতি আদরের ধন ৪ 

যত্বের বস্ত্র; দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্য বিশেষ অনুরাগ ও প্লঁতজ্ঞতার সহিত 

গ্রহণ করিলাম |: ***. 

শ্ীকেশবচন্দ্র সেন। 

কেশবচন্দ্র ধাহার সহিত এক বার যে সম্বদ্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবনাস্থ 

কাল পধ্যস্ত তাহা রক্ষ। করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রথানি তাহা বিশিষ্টকপে 

সপ্রমাণ করিবে । 

কলিকাতা । 

২১শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ। 

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

এত দিনের পর অল্প একটু বল পাইয়াছি, আমার শরীর ভাঙ্গিযা 

গির়াছে'..*-.. | আপনার স্েহে মমতার জন্য, আন্তরিক সহান্ুতৃতিব 

জন্য ধন্যবাদ করিতেছি । পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। 'ত্র্ব 

পরায়ণ দাদ” এ সন্বোধনটা যদি আপনার মিষ্ট লাগে, আমি তত্প্রয়োগে কেন 

বিমুখ হইব? 
শ্রীকিশবচন্দ্র সেন। 
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উপাসকমগ্লীর সহবাবস্থান 
নাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব 

ণমথেব শৃঙ্ঘলাক্রমে সমুদাঘ ঘটনা নিবদ্ধ কৰা আমাদেব লক্ষ থাকিলেও, 

কোন কোন স্থলে আমাদিগকে ততসম্থন্ধে একটু একটু বাতিঞ্ম করিতে 

১ঠতেছে, কেন না তাহ| না করিলে একটি বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং 
এু্ধ হইখ| পড়ে । আশ্রমঘটিত গগডগোলের নিষ্পন্তি হইবাব পূর্বেবে যে ঘটন। 

“ঘটি 5 হইঘাঞ্িল, এই কাবণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিব করিতে 

5ঠল। এখন যে ঘটনা নিবদ্ধ করা যাইতেছে, তাহাব মূলে কাহাব কাহারও 

দাংপাধিক কাবণে বিরোধী ভাব* ছিল, শিপিবদ্ধ ঘটনাতেঠ সকলে বুঝিতে 

* সমাগমধ্য যখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়, তখন এক প্রকার না এক গুকারে তদ্ছার! 

মলণপেগত মন গংস্পৃষ্ট হয, নিম্নে লিপিবদ্ধ পাত্রকায় তাহা প্রকাশ পাইবে । 

হাজারিবাগ। 

১৯ণে আগষ্ট, ১৮৭৪ খুঃ। 

'প্রয়ন্রাতা উমা নাথ, 

এইবপ লেখ। ভাল, হুতরাং এইরূপে সম্বোধন করিলাম। বড গোল দেখিতেছি। এখানে 

কি আমি নিশ্চিন্ত? সেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বন্ধুদের মন এমন 

হইয়া গেল। তাহারা কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? সেন কোন কালে চেনা শুনা 
ভিন না, এখন এইবপ বাবহার দেখিতেছি। অম্বস্থ শরীরে এখানে আসিয়াছি, তার উপরেও 

বহাধাত। যাহা হউক, সত্যের সিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই সতোর বিনাশ হইবে না, 

হঠ-ত পারে না। তবে প্রচারকের| যে আমার সঙ্গে চিরদিন লাগিবেন, ইহাতে! মনে করিতে 

পার না। এখন একটু শক্ত হইয়! জিজ্ঞান! করিতে হইবে-তোমরা কে কে আমার সঙ্গে 

শেষ পথাস্থ থাকিয়। সংগ্রাম করিবে? ঠিক করিয়া বলিতেই হইবে। ছুই জন হয়, পাঁচ 

ঈদ হয, ক্ষতি নাই। আমি জানতে চাই যে, কোন প্রচারক ভ্রাতার হন্তে এমন ছুরি নাই, 

1 এক দিন হুধেগ পাইলে, কি ইচ্ছা হইলে, মামার গলায় দিতে পারেন। আশ্রমেও এই 

পম চালাতে চাই | আপিবার সময় আমাকে কি ক্তঘস্যবপেই বিদায় দেওয়! হইয়াছিল। 
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পারিবেন; বিশেষ করিয়া তত্প্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ কৰা 
নিপ্রয়োজন। অধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে “স্থধী 
পরিবারের” .সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্রে দেওয়া যাইতেছে । এই পুন্তিকাথানি 

হাজারিবাগে অবস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয় । 

আদর্শ “হুখী পরিবার" 

স্থুখী পরিবারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই £--তুমি উপাস্য আমবা 

উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আমরা প্রজা, তুমি প্রভু আমব৷ 

ভৃত্য, তুমি পিতা আমরা সন্তান; এই সম্বন্ধ নিবদ্ধ কবিয়। চিরকালের গণ্য 

তোমার কাছে আমর! আত্মবিক্রয় করিতেছি । অবস্থাভেদে আমাদের 

মতান্তর বা ভাবাম্তর হইবে না। আমবা অনস্তকালের জন্য তোমারই হইঘ। 
সি রহিলাম । আমাদের ধশ্ম, আমাদের শাস্ম, আমাদের গতি, আমাদের মুি 

সকলই তুমি। আমব! তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না” প্রাণান্ত কবিধা 

তোমরা কি মনে করিয়াছ. মামি আগেকার মত আশ্রমে উপাসনা করিব ভোজন কবিব, 

আমোদ করিব, সেবা করিব? আমি গণ্ডগোল চাই না। সাধারণ আশুমের ভার ভোমরা 

লইতে পার॥। যেখানে স'মগ্রীর মধ্যাদা হয়, সেখানে আমি প্রস্তত। দুইটা লোক সেকপ হয়, 

ক্ষতি নাই, আমি তাদের চাই। পরে আরও জানিবে। 

শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে। নিদ্রা! ভাল হইতেছে না। কিরূপেই বা হইবে? উৎসব 
যত কাছে আসিতে"হ, আমার যেন কানা পাইতেছে। দুরে ক্ষুদ্র সম্তান ডাকিয়া উঠিলে মার 

সন হইতে সহজে দুগ্ধ ঝরে। আমার তেমনি হইতেছে । আমি কি এমপ সময়ে ছুগ্ধ না 
দির। থাকিতে পারি? আমার যে মন হইতে ভাব উলিয়া উঠিতেছে; বলি. বলি, বলিতে পারি 

না। তোমরা! কোথায়, আমি কোথায়। যাহা হউক, ফিগ্িয়। গেলে একটা ক্ষুদ্র উৎসব 

আমাকে দিও। তোমাদের নিকট উৎসবের যোগটী যেন চিরদিন থাকে । 

চিরদিন তোমাদেরই 

গ্টকেশবচন্ত্র সেন। 

সাংসারিক কারণমধ্য “কলিকাতা স্কুল” সম্বন্ধে গুগোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “আমর 

নিয়লিখিত অধিকারিগণ কলিকাতান্ধলের অধিকার ও লাভ ক্ষতি এতদ্বার ভারতসংস্কারক 

সভাকে বিন।পত্তিতে অর্পণ করিতেছি ।” (স্থাক্ষর)) হরন।থ বন্ছু প্রভৃতি । ( ইগডয়ান মিরর, 

২৫শে জুলাই, ১৮৭৪ খুঃ দেখ )। এইরূপে ভারতসংস্কারক সভার হুন্তে বিদ্ত।লয় অর্পণ করিয়াও 
তাহার অপলাপের জন্য যত হইয়।ছিল । 
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এই অঙ্গীকার পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র 

£ইয| জীবস্ত ও মধুর তাবে একমাত্র উপাস্তদেবতার পূজা । একত্র উপাসনা 

বাভীত কখন কখন একাকী নির্জনে ব্রহ্মধ্যান ও প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে 

র্গ-সাধন। এই পরিবারের গুরু স্বঘ্ং ঈশ্বর; তিনিই সকলকে কতকগুলি 

গঢ মন্তে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই বীজমন্ত্রগুলি সকলেব নিত্য লাধনের বিষয়। 

তাহার মুখেব কথাই এই পবিবারের শান্ম। কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা, 

ভাহাবই কথায ইহারা বিশ্বাস করেন। তাহার নিদিষ্ট পথই মুক্তির পথ 

বলিয| ইহারা অবলম্বন করেন। সন্দেহ হইলে ইহাবা তাহাকেই জিজ্ঞাসা 

কবেন, সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা তাহারই দ্বার। ইহারা করিয়া লন। তিনি 

একবাব মন্ত্র দিয়। চলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। নিকটে থাকিয়া নৃতন নৃতন 

নব শিক্ষা দেন, নৃতন নৃতন উপায় বিধান কবেন। তিনিই ইহাদের বাজা ও 

প্রন, ইহাব। তাহার আজ্ঞাবহ ভূতা । ইহাদের মধ্যে কে কি জন্য পৃথিবীতে 

আিযাছেন, তাহা! তিনি স্বয়ং তাহাকে স্পষ্ট বলিঘা দিয়াছেন, এবং সেই 

বাক্তিব জীবনের উদ্দেশ্টসাধনজন্য তিনিই তছুপযোগী আদেশ সর্ব্বদ। 

কবিতেছেন। কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কিরূপে দিন 

কাটাইতে হইবে, প্রলোভন বিপদের সময়ে কি করা উচিত, এ সকলই তিনি 

বলিধ। দেন। সংক্ষেপতঃ তাহার সেবাতেই ইহাদের আনন্দ, তাহার আজ্ঞা- 

পালনেই ইহাদের সুখ । ঈশ্বরের সহিত পিতৃসত্বন্ধ বশতঃ ইহাদের পরস্পর 

এই শগিনী সন্বন্ধ। অনুরাগ, দয়! ও ভালবামার সহিত পরস্পরের সেব। 

কৰা, পরস্পরের কল্যাণবদ্ধন করা, পরিবারের কাহাকেও ছাডিতে না পারা, 

পবম্পবের পদানত হইয়া অবস্থান করা, অন্যকে স্থ্খী করিয়া আপনি স্তবখী 

ইয়া, শত অপরাধেও শান্তচিত্ত ও সহিষু হইয়া ক্ষমা, প্রেমদ্বারা শাসন, 

গমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরম্পরকে সংশোধন, নরনারীর প্রতি পবিভ্রভাবে 

?&, পরস্পরের দর্শনে হীদয়ে উচ্চভাব.ও শ্রদ্ধামিশিত প্রেমের উদয়; হিংস।, 

দ্বেঘ, পরস্থথে কাতরতা বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্বথা দূরে পরিহার, 

ছোট বড় নকলের নিকটে বিনীত ভাবে দাস হইয়। অবস্থান, ধাহার নিকট 

হইতে যাহা শিক্ষণীয় আছে, আনন্দের সহিত তাহা শিক্ষা করা, কোন বিষয়ে ' 

কাহাবও শ্রেষ্ঠতা থাকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ অনুভব করা; এক শরীরের 
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অঙজ্ঞানে কাহাকেও ঘ্বণা বা পরিহার, অহঙ্কার বা অন্ধভাবে অন্ুসবণ, 

আক্মাবমাননা বা আপনাকে অপদার্থ ও অকন্মণ্য জ্ঞানে কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ 

না করা, এই পরিবারের বিশেষ লক্ষণ । উপদেষ্টা ও আচাধ্যগণকে ঈশ্বব- 

নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি কর, এ পরিবারের বিশেষ নিষম, কিনব 

তংসহকারে ইহারা ইহাই বলেন যে, “তাহাদিগকে আমর। অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ 

মনে কবি না, তাহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাহাঁও বিশ্বাস কাব 

না, তাহারা নিজগুণে আমাদিগকে পাপ হইতে পবিভ্রাণ করিতে পারেন, 

ইহাও আমরা মানি না । তবে তাহাব। আমাদের পবম উপকাবী বন্ধু এ৭' 

ঈশ্বরাধীন সহায় ও নেত1।” এ পরিবারের লোকেব। দাস দাসীকে নীচ 

বলিয়া ঘ্বণা করেন না, বা তাহাদের প্রতি নিন্দিয় বাবহার করেন ন।, সব্দুথ' 

তাহাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি বাখেন। পশু পশমী 

কীট সকলের প্রতি উহার। সদয বাবার কবেন। ঈখ্বরহন্তবচিত বৃক্ষ ল 

ফল ফুল প্রভৃতির প্রতি ইহাদের বিশেষ প্রীতি । 

বিধিপূব্বক প্রশস্ততাবে উপাসকমগ্ডলীসভার সংগঠন 

১৭৯৬ শকের ২৪শে শ্রাবণ ( ৮ই আগঞ্ঠ, ১৮৭৪ খুঃ ) শনিবার, সভাপতি 

কেশবচন্দ্রের ভবনে উপাসকমগ্লীর সভা হয়। এই সভায়, কে কে এই সভাব 

সভা. ইহা লইধা অনেক বাদান্বাদ হয়। এই সভার নিদ্ধারণে অসন্ধষ্থী হইথ। 

যে পত্রাপত্র হয়, (১) আমর! তাহ! যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি । 

শদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 

ভারতবধের ব্রঙ্মমন্দিরের আচাযা ও ভারতবধীয় ব্রাঙ্মপমাজ্ে 

সম্পাদক মহাশঘ় সমীপেষু 

সবিনয় নিবেদন 

পূর্বে যখন উপাসকমগ্ডলীর সভা ও সঙ্গতসভা সম্মিলিত হয়, তংকালে 

পিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সভ! দ্বার' কাহার সত্ত। এককালে বিলুগ্ধ হইবে 
না। তদবধি আমাদের এইবূপ সংস্কার আছে যে, পূর্বে ধাহার। উপাপক- 

মণ্ডলীর সভা ছিলেন, এখনও তাহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই । কিন্তু 
* বিগত ২৪শে শ্রাবণ ( ১৭৯৬শক ) (৮ই আগছঈ, ১৮৭৪ থৃঃ) সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকাৰ 

নি (১) এই সকল পক্রাপত্র হন শকের ১লা আঙিনের ধন্মতত্বে দ্রষ্টব্য । . 
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পব আপনার ভবনে যে সভা আহ্ুৃত হইয়াছিল, তাহার পর আপনি 

মক্গতসভায় সভভাপতিস্বরূপ এরপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সঙ্গতসভার সভ্য ভিন্ন 

আব কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। কি 

কাবণে এবং কি প্রণালীতে তাহাদের অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা 

মবগত নহি । আমাদের বিবেচনায়, উপালকমণ্ডলীকে অবগত না করিয়া, 

টাহাদেব নাম সভ্যশ্রেণী হইতে বিচ্যুত করিবার সঙ্গতসভার কোন 

অধিকার নাই । 

১। ভারতবধীয ব্র্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীব কায্যের ভার বর্তমান 

নঙ্গ তসভাব অল্পমংখ্যক সভ্যের হাতে ন্ন্ত থাকে এবং উপাসকমগ্ডলীর পূর্বের 

অধিকাৰ বিলুপ্ত হইযা যায়, তাহা কখন বাঞ্চনীয নহে । অতএব আমাদের 

গ্রাথনা এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ। বিধিপূর্বক 

পুনর্গঠিত করিবার জন্য আপনি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বার সন্ত্র উপানসকদিগের 

একটা সভা আহৃত কবিয়া আমাদিগকে রুতার্থ করিবেন । 
ভাবতবধীয ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক 

কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত 

ঈশবীনচন্ত্র রায়, কানাইলাল পাইন | 
প্রভৃতি ২২ জন। 

একান| ১৭৯৩ শক, ২৫শে শ্রাবণ। 

(৯ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খু) 

কলিকাতা 

কেশবচন্ত্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তব দেন, তাহা নিষ্ে 

উদ্ধত হইল £-_ 

প্রি নগেন্ত্র ও কালীনাথ! 

মে দিবদ তোমর| যে আবেদনপত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে, তাহাতে 

ধাহাব। স্বাক্ষর করিয়াছেন, তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ 
মংস্কার যে, “ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দিরের উপাসকমগ্ডলীর সভা” নামে একটা 

সউ| ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত 

ঈভার সভ্য ও উহার সভ্যপ্দিগের অধিকার বিলুপ্ধ হয় নাই। অবশিষ্ট ২২ জন 

ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দিরের উপাসক 

শ্রী্ধাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রভৃতি ২১ জন। 



১০০৮ আচাধ্য কেশবচজ্ 

এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া, কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
উপাসকমণ্ডলীর কাধ্যের ভার বর্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্োব হস্তে 
হ্যন্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়া এ উপাসক- 
মণ্ডলীর সভা বিধিপূর্রক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেখে 
আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রথম 
শ্রেণী স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণ “পুনর্গঠন” চান ও অপর কয়েকজন নৃতন সঙ্গঠনের 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিরূপে সভ। 

আহৃত হইবে, তাহা অবধারণ করা কঠিন। সঙ্গতসভা নামে যে উপাসক- 

মণ্ডলী সভা আছে, তাহার যদি কেবল পুনর্গঠন করা অভিপ্রেত হয়, তাত! 

হইলে প্রথমতঃ কেবল এ সভার সভ্যর্দিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকিতে হইবে, 

আর যদি একটা সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে সা্ধাবণ- 

রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । এ অবস্থায ধাহার। আবেদন কবিয়াছেন, 

তাহাদের মতের একা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন 

প্রাথনার মধ্যে কোন্টি অবলম্ধন করিতে হইবে, তাহা আমার পক্ষে নির্দাবণ 

কর] অসম্ভব । যদি বর্তমান সঙ্গতস্ভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের 
কিরূপ সম্বন্ধ, ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে 
সমুদায় জানা যাইবে । আবেদনস্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমাৰ 
সসম্মান নিবেদন যে, তাহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া একমত হইয়া 

আমার নিকটে প্রস্তাব করিলে, আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী 
সভ1 ডাকিতে সচেষ্ট হইব । 

হাক্গারীবাগ । 
১ল। ভাদ্র, ১৭৯৬ শক । শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

(১৬ই আগঞ, ১৮৭৪ খৃঃ) 

শ্যুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তঁ প্রভৃতি এ পত্রের উত্তর দেন £__ 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজেব সম্পাদক ও ব্রক্মমন্দিরের 
মহাশয়, আচাধ্যমহাশয় সমীপেষু । 

ভারতবষীয় ব্রঙ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত, ২৫শে শ্রাবণ 



উপানমকমগ্ডলীর সহব্যবস্থান ১০০৯ 

(১৭৯৬ শক) দিবসের আবেদনপত্রের উত্তরে আপনি ৩১শে শ্রাবণ ( ১লা 
ভাত্র) হাজারীবাগ হইতে লিখিয়াছেন যে, “স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে মতভেদ 

দেখিতেছি।, 

আমাদের মধ্যে বস্ততঃ মতভেদ নাই । ধাহার] উপানকমণ্ডলীর ভার 

পূর্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন, তাহারা আবেদনপত্রের এঁতিহাসিক 
অংশসন্বদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, “কেবল শেষ প্রস্তাবে” অর্থাৎ 

উপামকমগ্ডলীর সভা পুনর্গঠিত হউক, এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। কিন্ত 
দঙ্গতনঙানামে যে উপানকমগণ্ডলীর সভা আছে, আপনি বলিয়াছেন, তাহার 

পুনগঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, 

ব্র্থনশিরের সমন্ত উপানকের একটা সভা হয়। অতএব ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরের 

উপামকমগ্ুলীর সভা বিধিপূর্বক সংগঠন করিবার জন্য, আপনি সত্বর প্রকাশ্য 

বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করিয়া, আমাদিগকে কৃতাথ করিবেন। 

কলিকাতা । শ্রীধূনাথ চক্রবর্তী 
৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। প্রভৃতি ৩৬ জন। 

(২৩শে আগস্ট, ১৮৭৪ খুঃ) 

১১শে ভাদ্র (১২০১ সাল) (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ থৃঃ) উপাসকমগ্ডলীর সভায় 

এই প্রস্তাব নিদ্ধীরিত হয়ঃ-“উপানকমণ্ডলী ভা” বলিলে কেবল ভূতপূর্বব 

ধর্ধতসভানামক মভা বুঝায়, এবং ধাহারা বিধিপূর্ববক সভ্যশ্রেণীহুক্ত হইয়া! কয়েক 

বংসর শধ্চাহে সপ্তাহে একত্র হইয়া ধশ্মীলোচনা করিয়াছেন এবং সভার 
কাধ্যবিবরণ সময়ে সময়ে ধন্মতত্ব ও ধন্মপাধনে প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহারাই কেবল উপাপকনগুলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ভারত- 

বা ব্রদ্মমন্দিরের যে সকল নিয়মিত উপাসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি 
কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার। উক্ত মন্দিরের নিয়মিত উপালক রূপে 

গণ্য হইবেন এবং পূর্বের তাহারা সমবেত হইয়া যে যে কাধ্য করিয়াছিলেন, 
তাহ! উপানকমগ্ডলীর কাধ্য বলিয়া স্বী্ূত হইবে, কিন্তু তাহারা বর্তমান 
উপালকমগুলীপভার মধো পরিগণিত হইতে পারেন না। যদি তাহাবা 
উঠার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্বক (শ্রীযুক্ষ উমেশচন্ত্র দত্ত) 
“পপাদকের নিকট আবেদন করিলে, যথা নিয়মানুনারে সভ্যশ্রেণীতূক্ত হইবেন ।” 

১২৭ 



১০১৩ আচাষ্য কেশবচন্দ্র 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচন্দ্র এইরূপ দেনঃ-_ 

ভারতবষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে থে 

আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, এ নামে একটা নৃতন স 

সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীর! দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটী সভা আহ্বান 

করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষব 

করিধাছিলেন, তাহার! সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই, বুঝিতে 

পরিতেছি না । দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীরা উপাসক বলিয়া স্বাক্ষব কবেন 

নাই এবং অন্য কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই । তীভাদের মধ্যে কেহ 

কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না, স্থতরাং মন্দিরের উপাসক বলিব! একন 

পরিগণিত হইতে পারেন না । যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক 

এ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের প্রার্থনান্রসারে আমি এই বিজ্ঞাপন 

দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে 2 - 

আগামী ৪ঠ আশ্বিন (১৭৯৬ শক) (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ ৭ুঃ) 

শনিবার, ভারতবরীয় ব্রক্ষমন্দিরের উপাসকর্দিগকে বিধিপূর্ববক সভাবদ্ 
করিবার জন্য, উক্ত মন্দিরে অপরাহু ৫টার সময় একটী সভা হইবে। যে পক 

ব্রাহ্ম নিষমিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা! করেন, তীহারা নিদিঃ 

সময়ে উপস্থিত হইয়! প্রার্থনাদি করিয়া উক্ত কাধ্য সম্পন্ন করিবেন । 

ভারতবষীয় ব্রহ্মমন্দির | 

৩১শে ভাব্রঃ ১৭৯৬ শক । 1 

(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ থুঃ) ] 

এই বিজ্ঞাপনান্ুসারে, ৪ঠ। আশ্বিন, শনিবার, অপরাহ্ণ পাচ ঘটিকার গমং 

সভার কাধ্যারস্ত হয়। (১) ত্রান্দ ও দর্শক সর্ধশ্ুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যজি 

তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভা 

কাধ্যারস্ত হয়। কেশবচন্দ্র নিষ্পোদ্ধত বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত 

সকল বাক্তিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন । 

“অগ্য যে জন্য আমরা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হৃইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় মই 

এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্মমন্থির প্রশম্ত এবং উচ্চ, তেমনই ইহার এক! 

শ্লীকেশবচন্তর সেন। 

(১) এই সভার বিবরণ ১৭৯৬ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য। 

€ 
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্বা্ত্নন্দব উপাপকলভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা করিবার জন্য এই 

গৃহে অধিকসংখাক লোক একত্রিত হন, তেমনই সাধন করিবাব জন্যও কতক- 

ঘুনি সাধক একটী সভাবদ্ধ হইবেন । উপস্থিত ভ্রাতাদিগেব জানা কর্তবা, 

১৭৯১ একেব ৩০শে কার্িক, রবিবার, এই উপাসকমগুলী সভার স্থত্রপাত হয়। 

| ১৭৯১ একের ১লা অগ্রহায়ণের ধশ্মতত্ব হইতে উক্ত সভার বৃত্তান্ত পঠিত 
হইল। ) যাহা পঠিত হইল, ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, এ সভা বিধিপূর্ব্বক 

গঠিত হইয়াছিল এবং সভার সভ্যের]! তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। 

ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্য সামান্য মতসম্পর্কে 

সনৈকানব্েও তাহারা সভাবদ্ধ থাকিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

"কলে এক পরিবার হইয়া পরম্পরকে ধশ্মনৈতিক শাসনে শাসন করিবেন, 

গকলেব যাহাতে উপাসনা ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয়, এই ছুই বিষয়ে 

পবম্পবকে বিশেষবূপে সাহাধ্য করিতে যত্ববান্ থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই 

সভ। সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপানসকসভার প্রাণ 

এব ভিত্তিভূমি । অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাঙ্গেরা এই সঙাবদ্ধ হন নাই। এই 

সাব প্রাথিত ফল যদিও আমরা সম্পূরূপে লাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু 

ইঠাব কিযদংশ যে লাভ করিয়াছি, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। উপাপক- 

গঙ| দ্বাব। যে কাধা হইতেছে, ইহ! আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নৃতন সভা 

গঠিত হইবে" অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 

পই। পূর্বে ক্ষুদ্র উপাসকমগ্ডলী ছিল, অগ্ঠ প্রশস্ত উপাসকমভা গঠন করিবার 
দগ্ঠ আমবা আহ্ৃত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসনা প্রগাঢ় জীবন্ত 
শমি্ এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই দুই উচ্চ 
আতপ্রায সাধন ভিন্ন উপাসকসভার অন্য কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপামকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কুতবিদধ হইয়া, 
বধ হইয়া, অপরাপর বিষয়কাধ্য করিবার জন্য অন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে, 

“খং অন্য অন্তা সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্ট কেবল 
নি এবং চরিত্র সংশোধন । প্রতোকের উপাসনা কি পরিমাণে প্ররুত ও 

ধনে বদ্ধমূল হইল, উপাসকলভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি বাখিতে 
ইইবে। লক্জার পহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 



১০১২ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 

উপাসক অল্প। উপাসকদ্দিগের মধ্যে বিশ্বাসের এঁক্য এবং চারজ্রের পবিভ্রত 

না থাকিলে, সামান্য মন্তষ্যমগ্ডলীর মধ্যেও তাহারা উপাসক বলিষা গৃহীত 

হইতে পারেন ন।। এই ব্রক্ষমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের 

একতা এবং চরিত্রের নিশ্মলতা না থাকে, তাহা হইলে আর ছুঃখের সীম! 

থাকিবে না। এই ব্রহ্মমন্দির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল । কলিকাতা 

'ব্রাঙ্মপমাজ হইতে উন্নতিশীল ত্রাক্মদ্িগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সন্থীণতা 

দূর করিয়া উদারতাবিষ্তার, ভ্রাভুবিচ্ছেদনিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববদ্ধন এই 

ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য । এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে, 

ভ্রাতাদ্দিগের সঙ্গে যত মতভেদ থাকুক না কেন, এখনই তাহারা আপিলে 

আদরের সহিত এই মন্দিরে গৃহীত হইবেন । এখানকার ব্রাঙ্গধশ্ম সমস্ত সত্য 
এবং সমন্ত সাধুভাবগ্রাহী । এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে 
জন্মগ্রহণ করে নাই । যে দ্দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, 

সে দিনের পঠিত নিয়ম পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের 

কল্যাণের জন্য নিশ্মিত হইয়াছে । ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে 

পারে না। এই মন্দিরে যে ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি 

করা হয়, ধাহারা এ সমুদ্বায়ে যোগ দিয়াছেন, তাহারা ইহার সাক্ষী । জাতি, 

নির্বিশেষে সামান্য মতভেদ সত্বেও, উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে 

এখানে উপাসনা করিবেন । মূল সত্য লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে অসম্ভব | যদি হয়, ইহা! ব্রঙ্মমন্দির নহে 

বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় কিংব! বুদ্ধিগত মত লইয়া! বিবাদ কলহ হয় 

হউক, কিন্তু তথাপি এই ব্রহ্ষমন্দিরে সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই 

যোগ স্বর্গীয় এবং পবিত্র । অবিশুদ্ধ যোগ কোন কাধ্যেরই নহে । যে ধোগ 

পাপকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা অতি জঘন্য । তুমি আমাকে শাসন করিলে; আমি 
তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে 

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার এক জন সভ্য থাকিব, ইহা 

হইতে পারে না । পাপীকে শাসন করিতেই হইবে । কিন্তু ইহাতে এরূপ 

সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এব 

পবিত্র । উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, কেন না আমর 
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গকলেই দুর্বল মনুষ্য । কিন্তু পাপ থাকিলে অন্থতাপ করিতেই হইবে। 
পবিত্র হইব, ধাহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। যদি 

তিনি অঙ্গীকার না করেন, যত পুণ্য করিয়াছি, আরও পুণ্য অঞ্জন করিব, 

দিন দিন উপাসন। সাধন দ্বারা উন্নতিশীল ত্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 

কেহই ইহার প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাননে আত্মা 

উপাসনাশীল এবং চরিত্র নির্মল হয়, তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক 

উপাসকের পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। ধাহাদের চরিত্রসন্বদ্ধে জঘন্য 

দোষ আছে, তাহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক 

মত দিন ইহলোকে থাকিবেন, তত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে 

হইবে এবং চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে । অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই 

ক্ষুদ্র উপাসকমগণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্টসাধনের জন্য অগ্য এই 
প্রশস্ত উপাসকসভা৷ গঠিত হইতেছে । মুল সত্যে বাদাম্থবাদ অসস্ভব। যদি 
ইহার একটি পরিত্যাগ কর, উপামকমভ] পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

“কিসে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে, ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা 

আবশ্যক । আচার্ধা, উপাচার্ধ্য, উপদেষ্টা, বক্তা প্রভৃতি উপাসকসভার সেবক- 

দিগকেও পবিজ্রচরিত্র হইতে হইবে । যদি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়া 

থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই কেবল তীহার কার্ধ্য, কিন্তু উপদেশ পালন করা 

তাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহ৷ হইলে তাহার নিয়োগপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে 

হইবে। যাহারা বেদীর কার্য করিবেন, ত্রাহারাও উপদেশান্দারে জীবনে 

উন্নত হইবেন। হাহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে 
পারদশিত| লাভ করিয়াছেন, তাহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া 

উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন, তাহাদিগকে ইহার 

পূর্ব খণ পরিশোধ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বায়নির্বাহের জন্য বিশেষরূপে 

দায়ী হইতে হইবে। ইহার প্রায় ৫০০২ টাকা খণ আছে, কিন্ত যখন আমি 
প্রথম হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমিই ইহার জন্য বিশেষরূপে 

দায়ী। যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন, তবে এই ঞ্ধণ-পরিশোধের 

তার ত্রাহাদেরই হৃন্তে থাকিবে । তীহারাই দারী হউন, আর আমিই দায়ী 

হই, ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্য যে খণ হইয়াছে, তাহা থাকিবে না। এই 
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মন্দিরের ট্রষ্ডিড হয় নাই, এবং যত দিন খণ আছে, তত দিন হষা উচিত 

নহে। যাহার এই ভার গ্রহণ করিবেন, তাহাদের ইহাও জানা উচিত থে 

অন্যান্য প্রকার ধশ্মের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না। 

“আধ্যাত্মিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে । ধশ্মসাধন, 

প্রেম, পুণ্য ও শান্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে । ফাহাদের 

প্রতি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে, বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধক- 

দিগের উপরে ভাব থাকিবে । যাহাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ 

দেখা যায়, আমরা এই নিষম করিতে পারি না যে, তাভাবা উপাসনাসম্পর্কে 

কোন কথ। কহিবেন ন। | উপাসকমগ্লীর মধ্ো ধাহারা বিশেষ সাধন কবিতে 

প্রস্তত,_-৫০ জনই হউন, আর ছুই জনই হউন, যত দিন তাহাদের পরম্পবেব 

মধ্যে প্রেম না হয, তত দিন তাহার। কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। 

যাহাতে অনন্ত জীবনের সম্বল হয়, প্রত্যেককে এরূপে সাধনে ব্রতী হইডে 

হইবে । কীর্তন দ্বারা, উপাসন! ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বার! জীবনকে পবিত্র 

করিতে হইবে । সাবধান, যিনি অনস্তকালের জন্য পবিভ্র হইতে ইচ্ছুক 

নহেন, তিনি যেন ইহার সভ্য না৷ হন। যাহাতে উপাসনা সুমিষ্ট হয়, চবিত্ত 

পবিত্র হয় এবং কি প্রকার নাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমর। নিম্মল হা 

চিরকাল ব্রাঙ্গপমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদায় বিষয় উপাসকসভা দ্বারা 

নিদ্ধারিত হইবে । উপাসকদ্দিগকে একটী পরিবার হইতে হইবে । মতভেদ 

আছে বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও, ১০ 

জন হও, কিংবা সহত্ব জন হও, সকলে একপ্রাণ হইয়া থাকিতে হইবে। 
উদারতা এবং পবিভ্রতা এই উভয়ের সামঞ্জশ্যের অভাবেই ব্রাঙ্গসমাজের 

অকল্যাণ হইতেছে । ব্রাঙ্গসমীজের ৪০ বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ 

দিতেছে । উপালকসভার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা কিংবা দলাদলি হইতে 

পারে, মনে থাকে, তবে উপালকসভার প্রয়োজন নাই । যদ্দি যথার্থ নিব্বিবাদ 

পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবাদ অসম্ভব ), প্রতিজ্ঞ। করিয়া থাক, 

তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধীদিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, 

কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, 

যে দিন ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্রদায়িকতা নিম্মলিত হইয়াছে। 
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এই মন্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হইতে পারে না। আমি জানি, 

আমাদের হস্তে এমন অস্ত্র আছে, যাহা দ্বারা নান্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়। 

মামবা প্রেম দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। ব্রদ্ধমন্দিরের উপাসকসভার 
ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত এই কথা বলিতেছি কেন? 

আমি জানি, ব্রাহ্মধন্ম প্রেমের ধর্ম, ব্রাহ্মধশ্শী পবিত্র উদ্বারতাব ধশ্ম। বাহিরে 

সমন প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্তু প্রেমই উপাসক-সভার প্রাণ। ঈশ্বরকে 

মাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম হইল, অনন্তকাল এই প্রেম 

থাকিবে । অনন্ত জীবনের জন্য এই পবিভ্র গ্রেমব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। 

[নণ্চয়ই ইহা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইবে, আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর 

হইব ।” 

বর্ততা শেষ হইলে, আচাধ্য মহাশয় ৫৮ জন উপাসকের নামস্বাক্ষরিত 
একথানি আবেদনপত্রসন্থলিত নিয়লিখিত ছয়টি প্রস্তাব পাঠ করিলেন :-- 

“১। ভারতবর্ীর ব্রদ্মমন্দিরের ধম্ম ও অর্থসম্বন্ধীয় কাধ্য সম্পাদন এবং 

উহ্ভার উপাপসকদিগের ধশ্মোন্নতি সাধন উদ্দেশে “ভাবতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের 

উপামকসভা” নামে সভা। প্রতিষ্ঠিত হইল। 

২। ইহার ধশ্মসন্বন্ধীয় কার্ধ্যভার আচার্যের হস্তে থাকিবে । 

৩। ইহার অর্থসন্বদ্বীয় কাধ্য নিম্নলিখিতব্যক্তিদ্িগের উপর অপিত 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন অথবা তৎকালীন আচাধ্য, 

শ্রীজয়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন, 

শ্রীঅমৃতলাল বনু অথবা তৎকালীন অধ্যক্ষ । 

৪। অতি জঘন্য ও ঘ্বণিত দোধষবিমুক্ত যে সকল ব্রাঙ্গ ব্রাঙ্মধম্মের মূল 

সত্যে বিশ্বাম করেন, এবং নিম্মমিতরূপে ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক 

উপাসনাতে যোগ দেন, তাহারা উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ববাহার্থ অন্যুন ০ চাবি 
ম্বান| প্রতিমাসে অথবা তিন টাক! প্রতিবর্ষে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে, 

এই নভার সভা হইতে পারিবেন। 
৫। ব্রাঙ্গধন্থের প্রচারকের উল্লিখিত অর্থ দান না! করিলেও, সভ্য হইতে 

পারিবেন । 
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৬। ধন্নমালোচনা ও ধর্মসাধনের জন্য অন্ততঃ প্রতিমাদে একবার উপাসক 

সভার অধিবেশন হইবে । 

৭। শ্রীপ্রতাপচন্ত্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন ।” 

এই সকল প্রস্তা বসন্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচাধ্য আপত্তি উত্থাপন করেন। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবসন্বদ্ধে তাহার আপত্তি এই যে, একা আচাধ্যের হস্তে ধশ্মসন্বনধীয 

ভার না থাকিয়া, কয়েকজন সাধক ব্রাঙ্দের উপর থাকে । তৃতীয় প্রস্তাবমগ্ন্ধে 

আপত্তি এই, অর্থসন্বন্ধীয় কাধ্যভারনির্বাইজন্য আরও কয়েকজন ব্যৰ্তিকে 

মনোনীত করা হয়। সপ্ুম প্রশ্তাবসন্বদ্ধে তিনি এই কথা বলেন, পূর্ব সম্পাদক 

উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয্ন প্রস্তাবের আপত্তিসঙ্বদ্ধে কেশবচন্ 

বলেন, আচাধ্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমগ্ডলীর হাতে । স্থৃতঝ।ং 

উপাসকমণ্ডলী হইতে কয়েকটি ধান্মিক লোক মনোনীত করিয়! লইয়া, তাহাদের 

দ্বার আচাধানিয়োগে সমধিক গোলের সম্ভাবনা । কেন না উপাপকগণমধো 

কাহার সমধিক ধাম্মিক, এ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ সম্ভাবনা । আচাধা 

উপাসকদিগের বিরাগভাজন হইলে, তাহারা অপর কাহাকেও আচাধা মনোনীত 

করিতে পারিবেন। বাদানুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পূর্ববক থাকিল। 

তৃতীয় প্রস্তাবে এই কথা সংযুক্ত হইল যে, "পূর্বপ্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ, ইচ্ছ' 

হইলে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন |” চতুর্থ প্রস্তাবে “উপাসনাতে 
যোগ দেন” ইহার পরিবর্তে “উপাসপনাতে যোগ দেন, অথবা দিতে ইচ্ছা 

করেন” এইরূপ লেখা স্থির হইল । পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই 

আকার ধারণ করিল, “ভারতবধীয় ব্রাহ্মমমাজের প্রচারকেরা উল্লিখিত 

অর্থ দান না করিলে অথবা গ্রচারকাধ্যের অস্রোধে নিয়মিতরূপে উপস্থিত 

হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন” সম্পাদকনিয়োগসম্বন্ধে কেশবনন্তর 
বলিলেন, অগ্যকার সভা নৃতন সভা। অতএব নূতন সম্পাদকনিয়োগে 

কিছু পূর্বব সম্পাদকের অবমানন। হইতেছে না। স্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা 
বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এখন থাকেন না, তখন তীভার দ্বারা 

সম্পাদকের কাধ্যনির্ববাহ হইবার সম্তাবনা নাই। বাবু নীলমণি ধর, বর্ষে 
বর্ষে আচাধ্য নিযুক্ত কর! হয়, প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাবু উহার পোষকত! 

করেন; বর্তমান আচাধ্যসঞ্ধন্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না, বাবু নবীনচন্ 
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বায় বলেন, সাধারণের মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্থ হয়। সভার স্থিতি 

গান পাচ ঘণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত গান্তীর্য ও ভদ্রতা 

সহকারে কথাবার্তা হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহী বলিবার ছিল, 

স্বাধীনভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। €্ত্যেক গ্রস্তাব ভাল করিয়া আলোচনার 

পব যখন গ্রন্তাবকারী নির্বাক হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন 

কবিতে বলা হইয়াছে । সভাভঙ্গের পূর্বেব ১৭ জন নুত্বন সভ্য আপনাদের 

নাম স্বাক্ষব করেন । 

“কলিকাতা স্কুল” ১৫নং কলেজ গ্ষোয়ারে স্ানাস্তরিত 

এই সময়ে । ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) ১৫নং কলেজ স্কোযারে, পূর্বের 

ঘে গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল, সেই গৃহে কলিকাতা স্কুল আনীত হয়। 

বাবটাব সময়ে ছাত্রগণ উপরিতন হলে মিলিত হইলে, কষেকটি সঙ্গীত এবং 

কানিউট, সভাসদগণ এবং ক্রটস্ ইত্যাদির বাচনা হইয়া কাধ্যারম্ত হয়। 
এইরূপ গৃহ অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট হইল, ইহাতে মকল ছাত্রের মুখ আজ 

অতি প্রফুপ্ন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ রচনা! পাঠ কবিল। সভাপতি 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার পর কার্ধ্য শেষ হয়। বালক ও শিক্ষকগণ সহসা প্রশন্ত 

গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ কবিলেন। তিনি বলিলেন, 

উত্রষ্ট গৃহ সদ্বিদ্ধান জন্মাইতে না পারুক, কিন্তু উৎকুষ্ট প্রমুক্তবাযুনিষেবিত 

গৃহ উত্রপ্ শিক্ষাদানের ভন নিতাস্ত প্রয়োজন । বালকেরা আজ প্রশস্ত 

গৃহ পাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্, তাহাদের অনেক বিষয়ে ক্লেশ ছিল, আজ তাহ! 

মপনীত হইল। ভিনি আশা করেন, তাহারা যেমন প্রশস্ত ঘর পাইল, 

মনি তাহাদের হৃদয় ও মন গ্রশস্ত হইবে। অতি সন্মানিত স্থলে এখন 

তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। হিন্দুস্কুল, সংস্কৃত কলেজ, হেয়াবস্থুল, 

এবং প্রেঘিডেন্সি কলেজ--গবর্ণমেণ্টের সমন্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ। 
কপিকাত। স্কুলের ছাত্রগণ এইরূপ স্থান লাভ করিয়া অবশ্ত আপনাদিগকে 
শম্মাণিত মনে করিবে; কিন্তু যাহাতে এই সকল বিগ্যালয়স্থ ছাজ্রগণের 

ন্গে সন্তাবে স্থিতি হয়, কখন বিরোধ বিছ্বেষ ন! হয়, এ বিষয়ে অবহিত 
থাকিতে হইবে । ছাত্রগণের মনে রাখা উচিত যে, এ সকল বিদ্যালয়ের 

গঠিত এজন্ঠও তাহাদের সৌহগ্ের সম্বন্ধ রাখা উচিত যে, তাহাদিগের 
হজে 
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শিক্ষকগণ হিন্দুকলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন । তাহার 

নিজেরও এই ছুই বিদ্যালয়ের উপরে গভীর সন্ত্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। 
আজ যে গৃহে কলিকাতা স্কুল স্থাপিত হইল, এই গৃহে তিনি কেবল 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাহা যহে; এই গৃহেই তিনি গবর্ণ, 
মেণ্ট পাঠশালায় প্রথমতঃ বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। তিনি আশা 
করেন যে, এই গৃহে বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতাবস্থা লাভ করিবে । বক্তৃতান্তে 
বালকগণ গভীর আনন্দধ্বনিতে গৃহ প্রতিধধ্বনিত করে। অপরাহ্ণ ছৃইটাব 
সময় কাধ্য শেষ হয়। 



৪৯ 

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎমরিক উৎসব, 
ন্ববিধান ও মাতৃভা'বের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা 

কতকগুলি মূল মত লইয়া সনদোহ 

নগ্ুনীব মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে, শীঘ্র তাহা অপনীত হয় 

না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হইয়া পড়ে যে, অনেকের 

সন্ধে উহা জ্রীবনব্যাপী রোগ হইয়া ঈাড়ায । উপাসকমগ্ডলীর সভা নিয়মপূর্ববক 

গঠিত হইল, স্বাধীন মতামত প্রকাশ দ্বারা নকল বিষয় নিপ্ধারণ হইয়া গেল, 

অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না কতকগুলি মূল মত লইয়া 

* এই সময়ে মূল মতগুলির বিরোধে বিচার উত্থাপন করিবার জন্য 'সমদী পিক 
বাহির হয়। ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদনকার্ধ্য নির্বাহ করেন। এই পত্রিকার কি 

কি মতসন্বন্ধে ইহা[দগের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালের ধর্মতত্বের (১৬উ জোন, 

১৭৯৭ শক) এই লেখাটী সংক্ষেপে প্রদর্শন করিবে £-*প্রথমঠঃ “হিন্দু শব্দের প্রতি শিবনাথ 

বাবু যে এক্ষণে অনুরাগ প্রদর্শন কয়িতেছেন, প্রায় তিন বৎস হইল, ইহার বিরুদ্ধে মৃত 

গোরাটাদ দক্তের ভবনে শ্রদ্ধাম্পদ প্রযুক্ত গৌরগোখিন্দ রায়ের সহিত তিনি এক প্রকাশ্ঠ বক্তৃতা 

করেন? তদ্বযতীত নূতন বিবাহবিধি পাশ হইব|র সময় তাহাতে মত দান করিয়ছেন। এখন 

বলিতেছেন, 'বরহ্গধর্থন হিন্দুধর্ম নয় বলিয়! চিৎকার করা অনাবশ্যক। আমার মতে ত্রাঙ্গধন্ম যেমন 

হিন্দুধশ্ব, তেমনি খ্রীষ্টান ও মহম্মদীর ধর্ম, কোন সম্প্রদায়ের সহিত ইহা একীডূত হইতে পারে 

না। রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্মের সহিত ব্রা্গধর্দকে একীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 

বলিয়াই, শিবনাথ বাবুকে দিয়! উক্ত বস্তূতা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, “আমাদের 

দর দেখিতে থষ্টিয।ন চাচ্চের মত; অতএব আমার বিবেচনায় উহা! সাধারণ লোক দিগকে 

ঘামাদের সমাজ হইতে বন্থ দুরে রক্ষা করিয়াছে। এই মন্দির যখন নূতন হয়, তখন আমাদের 

বধু একটা অতি হন্দর নুমিষ্ট কবিত! লেখেন; বোধ করি, অনেকে তাহা বিস্মৃত হন নাই। 
ইতীয়তঃ শিবন।থ বাবু বলেন, “আমর ভাবি, স্ত্রী পুত্রের ভরপ পোষণে আবার মহত্ব কি? 

ধন্গাক? সামান্ত লোকেও তাহ! করে। পিত| মাতার সথ ছুঃখে নিগপেক্ষ হইয়া কাল্পত- 

হঠারে ব্যস্ত থাকাই প্রকৃত মহত্ব, এই ভ্রান্ত ও দূষিত মত শী্ই দূর হইয়! উচিত; এ মত 
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অনেকের মন সন্দেহযুক্ত (১)। সন্দেহযুক্ত চিত্ত কখনও কাহারও প্র্ত 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ইহারা মনে মনে কেশবচন্তু € 
তাহাব বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। যখন কোন রোগ মণ্ডলীব মধ্ে 

প্রবেশ কবে, সে রোগ রূপান্তরে অল্প বিস্তর সকলকেই স্পর্শ করিয়! থাকে। 

প্রচাবকগণও বিচ্ছিন্ন হইবার ভাব হইতে যে মুক্ত ছিলেন না, ইহা আনব! 

পূর্বে উল্লেখ করিষাছি । 

পঞ্চচত্বাবিংশ সাম্ম২ংসরিক উৎসব 

পঞ্চচত্বারি“শনাংবত্সরিক উৎসব (১৮৭৫ খুঃ) (২) উপস্থিত। ব্রঙ্গ- 

মন্দিরের উপাসকমগ্ডলী স্বতন্ত্র স্থাপিত হওয়াতে, সঙ্গতসভা৷ পুনরায় স্থাপিত 

হয়। প্রথম দিনে (৬ই মাঘ, ১৭৯৬ শক, সোমবার; ১৮ই জান্ুয়াবী, 

১৮৭৫ খুঃ) সঙ্গতসভার উত্সব | এ সময়ে ভিতরে ভি তরে যে বিরোধ চলিতে- 

ধন্মনীতির চক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। হে ব্রাহ্ম। আগে মনুষ্য হও, মনুত্তের কার্য কর, পে 

দেবতা হইও।' চারি বৎসরের, বোধ হয়, অধিক হইবে না, শিবনাথ বাবু এই মতের 

সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিবেন কি না, 

এইরূপ আন্দোলন যখন তাহার মনে উপস্থিত হয়, তখন বলিয়াছিলেন) ]1)17506 11)510172010) 

হইয়াছে, চাকরী না করার দিকে । সেই প্রত্যক্ষ আদেশানুসারে যিনি প্রচারক হইতে আরম্ত 

করিয়াছিলেন, এখন তিনি বলিতেছেন, অগ্রে অন্নের সংস্থান, পরে প্রচারব্রত গ্রহণ, কিছু 

চারি বৎসর পূর্বেব এ কথা বলেন নাই, সেরূপ কাজও করেন নাই ।” আদেশের মতদদ্বন্ে 

তিনি প্রত্যুত্তরপত্ররে (১৭৯৭ শকের ১ল! শ্রাবণের ধর্মতন্তবে প্রকাশিত) এইরূপ লেখেন 

“ গ্রীতি মনুস্যকে ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত করে এবং যাহা কিছু সৎ, যাহ! কিছু মঙ্গল, যাহা 

কিছু সত্য, যাহা কিছু পবিভ্র, তাহার দিকে হৃদয় স্বতই প্রধাবিত হয়। “আদেশ? 'আদেশ 

করিয়। চিৎকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই. তাহাতে আমার ন্যায় অনুন্নত ব্রাহ্গদিগকে ভ্রম ও 

কল্পনার হস্তে “ফলিয়া দেও! হয়। :.. -* আদেশের মত মাথায় থাকুক, আপনারাও 

মাথায় থাকুন। এই অল্প বুদ্ধি শুদ্ধি, অল্প বিবেকে যাহা উচিত বুঝিব, তাহাই করিব এখং 
তাহাই বলিব।” 

(১) অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ব প্রণীত “1351)010 10) 11)” পুস্তকে প্রকৃত অবস্থ 
বণিত আছে। 

(২) পঞ্চতত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসববিবরণ ১৭৯৬ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল। নি 

এবং ১৬ই ফাস্তনের ধণ্দতৰে দ্রষ্ঠুবায। 
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চিল, ৭ই মাঘর সদালাপের সভাসম্বন্ধে ধন্মতত্ব যাহ লিখিয়াছেন, তাহাতে 

উহা স্পষ্ট গ্রকাশিত আছে । প্রথমে পরম্পবের সহিত পরিচয় হইয়া, পরে 

নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল) ধাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ছিল, তাহারাও 

একত্রিত হইয়া আলাপারি করিয়াছিলেন ।” ভারতবষীষ ব্রহ্মমন্দিরের 

উপাপকপভার মাসিক অধিবেশনে, ভক্তিভাজন মহষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে 

পূনঃমন্মিলনের প্রস্তাব করা স্থির হইয়া, এ কাধ্যেব ভার শ্রীযুক্ত বাবু 

আপন্মমোহন বন্্ব প্রতি সমপিত হয। মই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) 

বুহস্পতিবাব উভধ ব্রাঙ্মাদলের সগ্ভাববিস্তাবের জন্য অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময 

নহষিব গৃহে সভা হৃন্ন। এই সভায় অন্কমান চারি শত বাক্তি উপস্থিত 

ছিলেন। এই সভাসম্বন্ধে ধশ্মতত্ব লিখিয়াছেন, “সে দিন পরস্পরের মধ্যে 

»দ্যাব-সঞ্চারের জন্য যে কোন বিশেষ উপায় অবলম্থিত হইয়াছিল, কিংবা যাহ! 

কিছু হইযাছিল, তাহাতে যে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা আমর। 

বপিতে পাবি না, কেবল এই মাত্র প্রত্যাশা কর! যায যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ 

সভ| কবিয়া তদনুসাবে কিছু কাধ্য করিলে, অন্ততঃ বিদ্বেষ হি“সা প্রভৃতি নীচ 

ভাব সকল হাস হইতে পারে ।” 

মগ্ডণীর অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে অসপ্ভাব থাকিলেও, কাযোর শোতি একেবারে 

অবক্দ্ধ হইতে পারে না। যাহার| কাধ্য করিবেন, তাহাবা যদি পরম্পর 

এদ' মিলিত থাকেন, তাহা হইলে কাধাম্ত্রোত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি প্রকারে? 

সাঘকালে ( ৯ই মাঘ ) কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে তাহাকে লইঘা 

প্রচাবকবর্গ উপবিষ্ট । কেশবচন্জের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্্র। তিনি তাহাব 

বন্ধগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎসবে তিনি কার্ধা কবিতে পারেন নাই, 

মেই কাবণেই বর্তমান উৎসবেও তিনি কাধা করিতে পারিতেছেন না। যদি 

তাহাবা, পরম্পরের মধো যে অসপ্ভাব আছে, তাহা মিটাইঘা লন, তাহা হইলে 

তিনি উৎসবে কাধ্য করিতে পারেন । এই কথা শলোর ন্যায় সকলের হৃদয়ে 

£বেশ করিল, কিন্তু কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, 

সভাবেব দিকে একপদ অগ্রপর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসস্তব হইয়া উঠিল । 

“এন তাহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্দ্র সভাস্থল 

*ত আস্তে আস্তে গান্রোথান করিলেন, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাণায় 



৮ ০লপপাশশাশা 

১০২২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

গেলেন । তিনি কেন দ্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই বুঝিতে 

পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া দ্বারের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ, দিয 
দেখিতে পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাদুকা লইয়া আপনাকে প্রহাৰ 
করিতেছেন । তিনি ইতঃপূর্ব প্রচারকবর্গকে লিখিয়াছিলেন যে, “যে বিশেষ 

অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। ধাহারা এ বিষয়ে 

মনোযোগ না করিবেন, তাহারা অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাদের পায়ের জুতা কণ্য 

আমার কাছে পাঠাইয়। দিবেন । আমার এ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই 

রাখিব ।৮(১) আজ সেইটি তিনি কার্ধো পরিণত করিলেন । এই ব্াপাব 

দেখিয়া সকলের চিত্ত আকুল হইল, তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে 

পারিলেন না, সকলে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটন| সকলেরই মনে 
বিশেষরূপে কাধ্ায করিতেছিল। উহার কি ফল হইয়াছিল, নিম্নলিখিত 

ধশ্মতত্ব হইতে উদ্ধতাংশ সকলকে বিদ্িত করিবে । 

“বিগত (৯ই মাঘ ) রজনীর শেষভাগে কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া, ১৩নং 

মুজাপুর স্ত্রীট ভবনে নাষ-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন । প্রায় ৩৪ ঘণ্টাকাল কীর্তন 

করিতে কবিতে ভাবের গাঢতা হইল, জড়তা এবং শীতলতা চলিয়া গেল, ব্রঙ্মোং- 

সবের প্রেমতরঙ্গ সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিল । “আজ মাতিব, আর মাতাইব' 

এই জীবন্ত শব্ধ যতই মনে উদয় হইল, ততই সমস্ত উত্সাহশিথ। এক হইয়া 

গেল, ভাবের বিরোধ আর রহিল না; তখন জীবনরথ সহজে সবেগে চলিতে 

আরম্ত করিল। তদনন্তর স্নানান্তে আচায্য মহাশয়ের ভবনে (১০ই মাঘ। 

প্রাতঃকালীন উপাসনায় সকলে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই উপাসনা! এবং সঙ্কীর্তনেই 

প্রকৃত পক্ষে উত্সবের জন্য মনকে প্রস্তৃত করিয়াছিল । সেদিন যে প্রার্থনাটী 

হইয়াছিল, তাহা! অতীব মধুর। দুঃখের বিষয় যে, তাহার ন্থুম্পন্ট আভাদ 
পরিফাররূপে আমরা পাঠকগণকে জানাইতে পারিতেছি না। ই প্রার্থনায 

যে হৃদয় কেবল প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার ভাবের মাধুষ্যে 
চিত্ত প্রফুল্ল হইল, মন আহলাদে হাস্ত করিতে লাগিল। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী 

দ্বারা উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিং আভাস প্রকাশিত হইবে। প্রার্থনা অর্ধেক 

হইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের ( নঙ্গীতাচাধ্য ত্রিলোকানাথ 

(১) ৯৮৬ পৃষ্ঠায় পত্রথ।নি অষ্টবয। 

চু 
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সান্নালেব) হৃদয়ে অত্যল্প আয়াসে ইহ] সঙ্গীতাকারে (১) গ্রথিত হইয়াছিল ।” 

বেলা ছুই প্রহর পর্যন্ত উপাসনা হইল; আবার অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে 

নগব-সংকীর্তনার্থ কলুটোলার গৃহে সকলে সমবেত। এবার চারিদলে বিভক্ত 

হইয়া সংকীর্তন হয় । এক এক দলে মূলগায়ক পচিশ জন ছিলেন। তেরখানি 

মৃদর্গ, চৌদ্দ জোড়া করতাল, চারিটা রামশিঙ্গা ও আটটি নিশান ছিল। 

পূর্ববৎসব অপেক্ষা এ বৎসর লোক-সমাগম অধিক হয়। “য় বর্গ জয়, 

বল সবে ভাই আনন্দমনে” (২) ইত্যাদি নগরসংকীর্তনের গান ছিল, এটি 
এবাব সংস্কতিও অন্রবাদিত হয়। এবার ১১ই মাঘেই (২৩শে জানুয়ারী ) 

টাউনহলে অপরাহে ইংরাক্তীতে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয়, “ভারতে ন্বর্গের 

ল্যোতি অবলোকন কর” (13917010065 110116061065%61) 11) 10017 01 

ধশ্মতত্ব এই বক্তৃতার সার এইরূপে দিয়াছেন :--“বস্তৃতার মধো ক্ষমা, 

পবোপকাব, দয়া! এবং প্রত্যাদেশসন্বন্ধে কয়েকটা নৃতন কথা ছিল। বক্তা 

প্রচুব সাহম এবং বলের সহিত আপনার জীবনের পবীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা 

তাহাব বঞ্তবা বিষয়ে কোন কোন সার অংশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন । “আমি 

আছি, এই জীবন্ত মহাবাক্া ঈশ্বর স্বয়ং মন্ুষ্যাত্বার অভ্যান্তরে বলিয়া দিতেছেন, 

ঈহাব প্রমাণ আছে, আমি আমার আত্মার মধ্যে সে কথা শুনিয়াছি, এই 

ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি যে কয়েকটী কথা বলিলেন, তাহা বিশ্বাসীর 

হদঘকে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা শব্দের প্রচলিত অর্থ, ক্রোধ সংবরণ করিয়া 

অপবাধীব প্রতি প্রসন্ন হওয়া, ইহা পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ দয়াব আধার ঈশ্বরেতে 

ধ'পগ্ন হয় না। মূলেই ধাহার ক্রোধ নাই, তাহার কাছে কি বিনয়বাকযে ক্ষমা 

প্রাথনা সম্ভব? যে দয়ার কার্য সর্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ভ হয়, তাহা উচ্চ 
পরা নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, সে আপনাকে বিস্বাত হইয়া দিৰানিশি 

পবহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে, কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। “অন্যের 
প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, যেরূপ তাহার নিকট তুঁমি প্রত্যাশা কর”, এই 

পুবাতন নীতিবাক্যও উন্নত নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে । ইহা ফলাফলবাদী 

(১) “পবিত্র শুভ্র বনে, সাজান সম্ত।নগণে, হাতে ধরে লয়ে চল নগরের রাজপথে 

(দর্গরাজ্যের পথে)” ইত্যা্ি। “-্রন্মনঙ্গীত ও সনবীর্ভন”, ১২শ সংস্করণ, ২৬৮ পৃষ্ঠা দেখ। 
ঞ 

(২) "ব্রন্মসঙ্গীত ও মন্ীর্তন'”। ১২শ সংন্বরণ। ৯৭১।৯৭১ পৃষ্টা দেখ। 



১০২৪ আচাধ্য কেশবচন্্র 

জনষ্টয়ার্ট মিলের শান্ত; জগদ্ধিতৈষী নিঃন্বার্থ প্রেমিক ঈশাব উপদেশ 
নহে। নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত নৈতিক কর্তব্যের পরিমীপক যন্্ব কখন 

হইতে পাবে না|: শেষ ভাগে বন্তু। ব্রাহ্মঘমাজের উপর অত্যাচারেব কথা 

উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে সময়ে আমার মন্তুকে অনেক জঘন্য অপবাদ 

আসিয়া নিপতিত হইয়াছে, অনেকে আমার চরিত্রে পধান্ত কলঙ্কাবোপ 

করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ কবাকে 

আমি নীচতা৷ মনে করি । ঈশ্বরের সত্যের প্রতিকূলে যাহার! দণ্ডায়মান হইবে, 

তাহাদের দ্বার! স্বর্গের অগ্নি আরও জিয়া উঠিবে । আমাকে যে যাহ। 

বলিতে চায়, বলুক, কিন্তু ঈশ্বর যে আলোক প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নির্ববাণ 

করিতে কাহার সাধ্য? আমি যে সাধুসন্কল্প-সাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, 

তাহ! হইতে কেহই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি 

অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহাষ, 
তাহার পুত্র কন্ঠাগণ আমার প্রিয়, কাহাকেও আমি ভয় করিব ন1।” 

প্রকাশ্টে নববিধানের উল্লেখ 

কেশবচন্ত্র এই বক্তৃতায় প্রকান্তটে নৃতন বিধানের উল্লেখ করেন, এব" 

এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অস্থতূতি করিয়! লয়, বিধানে বিধানে 

কদাপি অপামঞ্রম্ত থাকিতে পারে না, এ মুলতত্বও প্রচার করেন। বলিতে 

হইবে, কেশবচন্ত্রে এই মূলতত্ব অতি প্রথম হইতে (১) নিবিষ্ট ছিল। ধাহার। 

তাহার প্রথম বয়সেব লেখা সকল পাঠ করিয়াছেন, তাহার1 তন্মধ্যে উহা! দর্শন 

করিয়াছেন। তাহার হ্ৃদয়স্থ মূলতত্বগুলি ক্রমান্বয়ে প্রচ্ফুটাকার ধারণ করিয়া, 
এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্দ্রের এ সময়ের উপদেশে (২) তাহা 
শান এত শশা টিপ শনি শি ত্পিন স্পা পাপী স্পা পাপ ক 

(১) কেশবচন্কে নববিধ।নের ভাব অতি প্রথম হইতে ছিল, তাহার প্রথম জীবন পাঠ করিলে 

সকলে বুঝিতে পারেন । ইংরেজী ১৮৬* সনে “প্রেমের ধর” (0২6118107০1 19৬6) 

নামক প্রবন্ধে, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলকে এক সার্বভৌমিক ধর্পে এক হইবার জন্য অনুরোধ 

আছে। ১৮৬১ ইংরেজী মনে (১৭৮৩ শকে ) যখন তিনি কৃঞ্ণনগারে ধর্মপ্রচার করিতে যান, 

তখন সেখান হইতে, হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সকলে গল! ধরাধরি করিয় শাস্তিনিকেতনে দেতু 
পার হইয়া! বাইতেছেন, এইরূপ এক প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 

(২) ১৭৯৫ শকের ৩র! চৈত্রের উপদেশটা ১৭৯৬ শকের ১ল| বৈশাখের ধর্পতত্বে জষ্টব্য। 

চর 



প্রকাশ্টে নববিধানের উল্লেখ ১০২৫ 

ষ্ঠ প্রকাশ পায়। “যত বার ঈশ্বর (৩ব। চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ব্রহ্মমন্দির ) 

। ১৫ই মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) জগদ্বাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিশেষ 

বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমুদ্ায়া আমারই জন্য, এই 

বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে খষিরা ব্রহ্ষনাম গান করিয়া 

চিল কাপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ 

বাক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজাকে উদ্ধাব করিলেন, অমুক 

শক দেশ যে তিনি ভক্তিস্তোতে ভাসাইলেন, এ সমুদায় আমারই জন্য। 
»ঠম্ন সহম্ন শতাবী পূর্বের যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমারই জন্য । 
এইকপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধন্মরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমুদায় ঘটনা 
মাপনাব জীবনে গ্রথিত করিয়! সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ 

হধ, পবের বস্ আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্তমান 

বাখমমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমর! বিশ্বাস কবি, কিন্ত ধাহার। 
এনে কবেন, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটন। আমাদেব জন্য, অন্যান্য দেশের 

৫1৮ উপদেষ্টা এবং ধশ্মপ্রচারকদিগের সহিত আমাদের কোন বিশেষ 

পম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কঘেক জন ব্রাঙ্গই 
আপনাব লোক, তাহাদের সম্ীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বগীয় ধম্মের উপযুক্ত নহে। 

বঙ্গদেশেব এই দশ পাঁচাটি লোক, যাহারা ধর্ম লইয়। ক্রীড। করিতেছে, কেবল 
ঠহাদেব সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমর! পৃথিবীতে আমি নাই। 

পম পুথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ । সমুদায় যোগী পি সাধু ভক্ত, ধাহারা 
জগতে আপিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের স্বর্গীয় 

জীবন এবং সমুদয় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাঙ্গসমাজ। তাহাদের 
মকলেব ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলেব জীবনে তাহারা 

আছেন ।....-.-২, তাহারা সকলেই আমাদের নিজন্ব ধন। কেবল বিশ্বাসের 

ঘাবাই সমুদায় আপনার হয়। সমুদায় আপনার হইলে যে কি হয়, জগৎ 
তাহ। অগ্যাপি সম্যক্রূপে জানে নাই। সমুদায় একত্র হইবামাত্র প্রকাণ্ড 
ঙ্গয একটী অগ্নি বাহির হইবে, মই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাঙ্মমমাজ নাম 
সইঘ| চারিদিকে ধাবিত হইবে । সেই অগ্নি দ্বারা এখন ধাহারা যে 
পবিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন, দে পরিমাণে তাহারা ব্রাহ্ম ।.....'জগতের 

১২৯ 



১০২৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে, সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই 

্রাঙ্মধন্ম। ইহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে । কোটি বংসব 
পূর্ব্বে ধর্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধন্ম্ের এবং কোটি বৎসর পবে যাহা 
হইবে. তাহাও ত্রাহ্গধর্্বের ৮ এ সময়ে নৃতন বিধান লইয়া বিশেষ সমালোচনা 
চলিতেছিল । ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের (১লা অক্টোবর, ১৮৭৪ থুঃ) 

ধর্মতত্বে “ঈশ্বরের নৃতন বিধান” শিরোনামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়! 
উপাসকমগ্লীর সভাসংগঠনে (৪951 আশ্বিন, ১৭৯৬ শক; ১৯শে সেপ্টেম্বব, 

১৮৭৪ খুঃ) কেশবচন্ত্র যে বন্তৃতা করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নৃতন বিধানের 

পার্থক্য তিনি স্পঞ্ট উল্লেখ করেন । তৎপূর্ববে ২২শে ভাঙ্রের (৬ই সেপ্টেম্বরের) 

উপদেশের (১) অন্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট প্রার্থনা আছে, “তোমার নৃতন বিধান, 

তোমার নৃতন অঙ্গীকারপজ্র দেখাইয়া দাও ।” 

মাতৃভাবের প্রকাশ্ঠ ব্যাখ্যা 

আশ্চধ্য এই যে, এবার যেমন “নৃতন বিধান” প্রকাশ্যে উল্লিখিত হয়, 
তেমনি প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাঙ্মলমাজে ঈশ্বরের 

মাতৃভাব চিরপরিচিত। মহষি দেবেন্্নাথের সময় হইতে সময়ে সময়ে 

উপদেশে, সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়া আসিতেছে । কলিকাতা ব্রাঙ্গ- 

সমাজ ও ব্রাঙ্ধ সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে (২) মাতৃভক্তি বিশেষ 

ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে । ১৭৯৪ শকের ১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী, 

১৮৭৩ খুঃ) ব্রাঙ্গিকাগণের প্রতি যে উপদেশ (৩) হয়, তাহাতে কন্তাগণের জন্য 

পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। “মেয়েদিগকে ঘরে না 
পাল পা পপ শপ আপ ক পি আপা পা ৮ _ সপ লিক 

(১) ১৭৯৬ শকের ১লা আশ্িনের ধশ্মতন্বে উপদেশটা দ্রষ্টব্য। 

(২.) “জননীর কে।লে বসি, কেন রে অবোধ মন, করছ রোদন সদ! মাতৃহীন শিওপ্রায়।' 

£কেবা জানে কত হুধ রত্ব দিবেন মাত! লর়ে কভার অমৃত নিকেতনে ।” 

“জগত জননী জননীর জননী তুমি গে! মাতঃ।” 

“ন্েহময়ী মাত৷ হয়ে, পুত্র কল্পাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দমরী স্বানন্দধামে 1" 

“চরণ দেহি মাগে! কাতর জনে ।”, 

“ওগে। জননী! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে ।” ইত্যাদি। 

(৩) ১৭৯৪ শকের ১৬ই মাধ ও ১লা ফাস্ভুনের ধর্দতত্থে উপদেশটা ষ্রব্য। 



মাতৃভাবের গ্রকাশ্ঠ ব্যাখ্য। ১০২৭ 

দেখিধা স্বর্গের মা মনে করিলেন, অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শক্র ভুলাইয়া লইয়া 

গিযা পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা কোন রাক্ষমী মোহিনী মৃত্তি দেখাইয়া 

দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, অথবা অন্ধ হইয়া কোন পাপকূপে পড়িয়াছে।” এ 

সময়েও কেশবচন্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্রাধান্য, এবং মাতৃভাবের তদস্তভৃতিত্ব 

দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সাংবংসরিকে ব্রাঙ্দিকাদিগেব উত্সবে (১৩ই 

মাঘ, ১৭৯৬ শক; ২৫শে জান্য়ারী, ১৮৭৫ খুঃ)মাতৃভাব অন্যান্য ভাব অপেক্ষা 

প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। (১) “মাকে যর্দি না দেখিলে, তবে যে 

তোমর। মাতৃহীন । যাহার মা নাই, সে বরং একপ্রকার আপনাকে আপনি 

গান্বনা করিতে পারে; যে জানে, মা মমস্ত দিন দ্বারে বপিয়া আছেন, অথচ 

টাহাকে দেখিতে পায় না, তাহার যত যন্ত্রণা, সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। 

আমি ঘি বলিতাম, তোমোদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিংবা তিনি দূরে 

গিযাছেন, তাহার সঙ্গে দেখ! হইবে না, তাহ! হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, 

কিন্ধ যথন দেখিতেছি, এ তোমাদের ম।, তীাহ।র আশীর্বাদ-হস্ত তোমাদের 

মন্তকে বাখিয়াছেন, তখন তাহাকে না দ্রেখিয়। কিরূপে তোমরা স্বস্থির 

থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা! বলিবে, ইহাকে না দেখিলে 

থে কিছুতেই প্রাণ কাচে না, তীহার দর্শন বিন। আমাদেব লেখ। পড়। শিক্ষা 

গির হইখ| উঠিযাছে | ভগ্নি, ব্রঙ্মকন্তা, যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে 

পাবি যে, তোমার প্রতি যথার্থ ই তোমার মার দথ। আছে, তুমি ইচ্ছা করিণেই 

তাহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমাব জীবন কুতাথ হয।” “আমাদের 

জননী কেমন, তাহাকে চিনিষা, তাহার অঞ্চল ধরির|, অনন্থ কাল তাহাকে 

৷ বলিধা ডাকিয়া, সখী হইতে পারিবে । কতকাল আর তোমর| এই 

বলধা ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি 

কালে মৃত্যু হয়, তবেত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না; কিন্ত 

খণি আর দেখা না হয়, তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য?” “মাকে 

শা দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্মীগণ, বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব 

কবিও ন।, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি 

চহামাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর।” “মানুষের রূপ গুণ 

( ১) উপদেশটা ১৭৪৬ শকের ১৬ই ফান্ধনের ধর্মতন্বে ষ্টব্। 
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দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখনাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দধা, 

আজ উৎসবের দিনে তাহা দেখিয়! প্রাণের ভিতর কেমন ভালবানা উথলিয়া 

উঠিতেছে। এমন মাকে তোমর1 ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই ছুঃধ 
দেখিয়। ছুঃখ হয়। তাহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাহার বশীভূত হইলে না? 

তোমাদের স্থথ হইবে, আমরাও তোমাদের সুখে স্থুখী হইব । এই আশার 

কথ। শুনিয়া একবার তোমর। মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে 

দ্েেখিয়াছে, সে পাগলের মত হইয়াছে ।” 



৪২ 

সাধন ও তপোবন 

কেশবঞ্ছের নির্জনবাস ও যোগসঞ্চার এবং তপো বনে মহধম্মিণী মহ বৈরাগ্যব্রত-গ্রহণ 

কেশবচন্ত্রকে ও বর্তমান বিধানকে ছাড়িবার জন্য প্রচারকগণ আয়োজন 

করিয়াছেন, এই অভিযোগ করিয়া কেশবচন্দত্র তীহাদিগকে যে পত্র লিখিয়া- 

দ্থিলেন, তাহা! আমর! “অগ্নিপরীক্ষা” অধ্যায়ে (৯৮৬ পূঃ) নিবিষ্ট করিয়াছি । 

কেশবচন্দ্র যে আশ্রমবাসিগণের উচ্ছিষ্ট, কাহাকেও জানিতে না দিয়া, প্রসাদ 

বলিযা এক দিন ভোজন করিয়াছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি 

বিষয়ে শৈথিলা দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় যে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা 

আব বিচিত্র কি? তিনি ছৃঃখের আবেগে একাকী বেলঘরিয়া উদ্যানে চলিয়া 

গেলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। সেখানে গিয়া নির্জনবাসে প্রবৃত্ত 

হলেন | এই নির্জনবাস তাহার পক্ষে স্বমহৎ ফল বহন করিল । জীবনবেদের 

যোগ-সঞ্চাবাধ্যায়ে (৭৮ পৃষ্ঠায়) কেশবচন্ত্র যে বলিয়াছেন_-“ঝোপের দিকে যাই 
তাকাইলাম, গা কাপিয়া উঠিল । দেখিলাম, আমার দিকে ব্রঙ্গ দেখিতেছেন, 
আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম; আবার বলিলেন, “আয়, কাছে 

আায।' খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম, ব্রঙ্গ পাইয়াছি, যোগ হইল ।৮_ইা 

মামরা তাহার মুখে বেলঘরিয়া উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে কথা 

শবনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ। এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচন্ত্র এই 
উদ্যানের প্রতি অন্ুরক্ত হইলেন । ইহার নাম “তপোবনে' পরিবন্ঠিত হইল । 

কেশবচন্দ্র উদ্যানে নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য সাধনায় 
কর্পাত করিলেন না। পরিশেষে তাহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ গ্রদুন্চন্্ 

ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার জীবনাশঙ্কা উপস্থিত হইল । এই 

সময়ে বন্ধুবর্গ আসিয়া তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নির্বন্ধ-সহকারে 
মঙ্গরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে অগত্যা কর্তব্যান্থরোধে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কবিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনিস্বীয় সহশ্মিণী সহ তপোবনে 
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প্ররতিগমনপূর্বক বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণকালে, ইংলগ্ডের বন্ধুগণের প্রদন্ত স্বর্ণঘডী « 

চেন পরিত্যাগ করিলেন, ও উহা বিক্রয় করিয়া * আশ্রমের পাথ| প্রস্থ 

করিতে বন্ধুগণকে বলিলেন । নেই হইতে আর কখনও তিনি স্বর্ণঘড়ী বা চেন 

ব্যধতাব করেন নাই । 

প্রচারকগণের জীবনের গতি ফিরাইয়া পরস্পরের বাধা করিবার চেষ্ট। 

ভারতাশ্রমের গ্লানির মোকদ্দম। চলিতেছে ৭ । এই গ্রানির মোকদ্*া 

অমূলক হইলেও, ইহার ভিতরে যে বিধাতার বিশেষ শিক্ষা আছে, তাই। 

কেশবচন্দ্রের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে । এ সময়ে কোন্ দিকে শ্রোত 

ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্রূপে হৃদয়গ্গন করিলেন । ১৭৯৬ শকের ২২৭ে 

ভাঁদ্রের (৬ই সেপ্টেম্বব, ১৮৭৪ খৃঃ) প্রচারকসভাষ যে কথা হয়, আমরা তাহ। 

উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে বূঝিতে পারিবেন, কেশবচন্দ্রেব কোন্ 

দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইযাছিল । 

“আবও কথা হইল, আশ্রমকে আর আমর! আদর্শ মনে করি না। “্রণী 

পরিবার বইখানি এখনকার আদর্শ । আশ্রম, নিকেতন, 'প্রচারকাধালয় 

এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে । সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে 

আর আমি আমার বলিতে পারি ন।। আমি চিরপ্রচারকদিগের সহিত মম্পক 

রাখিতে চাই । প্রতিদিনের যে উপাসন। হইবে, তাহাতে কেবল যাহাব। 

বরাবর নিয়মিতরূপে আসিবেন, তাহারাই আসিবেন। উপাসন। অন্তত; 

প্রতিদিন পমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানভাবে করিতে ভইবে। 

নীতিসম্বন্ধে এই কথ। হইল, কেহ মিথ্য| কথ| কহিতে পারিবেন না। যদি কেহ 

কহেন, তাহার সহিত খাওয়। দাওয়া বহিত হইবে । জগতের লোকে অন্তত; 

বলিবে, ইহার সতাবাদী। যিনি রাগ করিবেন, তাহার উপর কোন প্রকার 

শাসন হওষা চাই । উপদেশের সময় নিদ্রা, আলন্য ও ওদাম্য পরিহার করিতে 

হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময়ে যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ 
সময়ে শোনা সত্যকে অপমান করা। ব্যভিচার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 

* এই ঘডী একজন বন্ধু ক্রয় করিয়া লন। এখনও সে ঘড়ী তাহার নিকট আমর! 
দেখিয়াছি । ( প্রথম সংস্করণের মন্তব্য ) 

1 ১৮৭৫ থুষ্ঠান্দের ৩*শে এপ্রেল এই মোকদমার নিপ্পত্তি হয়। 

রত 
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কবিতে হইবে । টব বৈষ্ণবীব ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। 

যাহাতে ৭০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পাবে, এইরূপ দেখিতে 

হইবে। অপবিত্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে 

অন্তেব মনে, কি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে, কোন কালে এ ভাব না আসিতে 

পারে, এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে । চক্ষৃতে, ইচ্ছাতে, ভাবেতে,ভঙ্গীতে কোন 

ৰপে বাভিচারের ভাব যেন সম্ভব না হয়। এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে, এ 

মপ্প্রদায়ের পৌত্তলিক হওয়া সম্ভব, তবু যেন বাভিচার পাপ সম্ভব হয় না। 

স্বার্থপরতা! পরিত্যাগ, বৈরাগ্য গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ 

বিসংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম প্রকাশ করিতে হইবে । সতাবাদী, জিতেন্ত্রিয়, 

পাপবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দিবেন 

না, তাহা হইলে আমার ভাবআোত (1197117607) বন্ধ হইবে । ধাহারা 

বাধ| দিবেন, তাহার দূরে থাকিবেন। মূলমন্ত্র ছুই--লকল সময়ে অবিচলিত 

থাক, এক্ষণ যাহা করিব, তাহ চিরকাল করিব ।” 

কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে সকলেই 

বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকাধ্যালয়, কিছুই শাহাব ঠিক 
মনেব অনুরূপ ছিল না। তিনি এ সকলের সংশোধনের জন্য বহু সময়ে বন্ধ 

গুকাবেব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অল্পকালের জন্য কাধ্য- 

কব হইযা নিচ্ষল হইয়া গিয়াছে; আশ্রমাদির যে ছুর্দিশ।, সেই ছুর্দিশাতেই 

পুনরাবৃত্তি হইয়াছে । উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত তাহার অন্থমরণ করা 

শর্ধাবণ লোকের পক্ষে সহজ নহে । কিছুদিন প্রযত্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া, 
আবাব পূর্ব আলস্য জড়তায় নিপতিত হওয়া এক প্রকার ইহাদিগের 
স্বভাব। আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে যে উহা ঘটিবে, তাহা আর 

বিচিত্র কি? এক প্রচারকবর্গের উপবে সমুদায় আশা ভরস।, তাহারাও এ 

সম্ঘে আপনাদের জীবনের উচ্চতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; বরং 
তাহাদের সংসারের দিকে যে ঝৌক হইয়াছে, এ সময়ে তাহারা ইহারই পরিচয় 

দিতেছিলেন। একদিন কেশবচন্ত্র আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 
'আমি কয়েকটি পাখী পুধিয়াছিলাম, তাহারা আমার বশে ছিল, কিন্ত 

পহীগণ বিবাদী হইয়া সে পাখীগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ।” প্রচার- 
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কাধ্যালয যখন বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচাবকগণেষ 

আহারাদি সম্বন্ধে কোনই স্থিরতর বাবস্থা ছিল না। আহারব্যবহারাদিসমগন্ধে 

তাহার! সর্বথ| বিহঙ্গের হ্যায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া 

স্থথপ্রিয়তার দিকে ইহাদিগের চিত্তের গতি হইয়াছে । কঠোব বৈবাগোৰ 

নিয়ম বিনা এ আোত অবরোধ কর নিতান্ত স্থকঠিন; এজন্য কেশবচন্ত্র সমুদা 

বন্ধুবর্গকে লইয়। বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যত্বশীল হইলেন। তিনি 

দেখিলেন, তাহার প্রতি এবং পবম্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে, 'প্রচাবক- 

বর্গের ঘধ্যে কোন কালে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবাব সম্ভাবনা নাই, 

সাধনার্থও তাহার প্রস্তুত হইতে পারিবেন ন!। এই দেখিষ| তিনি এক দিন 

প্রচারকবর্গকে অপরাহ্ণে আপনার গৃহে মাইতে অন্থরোধ করিলেন। ভৃতীয 

তলে তাহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন কবিয়! প্রচাবককে 

গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি 
আপন পাতা রহিয়াছে । সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন 

এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া, পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত 

বন্ধনপূর্বক প্রশ্ব করিলেন, “তুমি কাহার? উপস্থিত প্রচারক (ভীহাব 

প্রেরণায় উত্তর দিলেন ) 'আমি আচার্যোর ও পরম্পরেব'। তিনবার প্রশ্ন 

ও তিনবার উত্তরদানকালে তিনবাব উত্থান ও উপবেশন করিলে পর, সেই 

প্রচারককে কি করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিল্নে। একটি 

একটী করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বববৎ সমুদায় করিলেন। 

প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরম্পর পরম্পবেব 

অদ্দীন হন, এজন্য (জুলাই, ১৮৭৫ ) ( ১৭৯৭ শকের ১১ই শ্রাবণ, প্রচার কপভায ) 

সাধন প্রবন্তিত হইল । বৈরাগ্য-সাধনের এই প্রারস্ত | 

অধীনত -ব্রত 

পরস্পরের অধীনভাঁর কি মহৎ ফল, তৎসম্গন্ধে কেশবচন্দ্র এই সময়ে 

(১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক ) (২৭শে জুন, ১৮৭৫ খুঃ) যে উপদেশ দান করেন, 

তাহার কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত কর! গেল; ইহাতেই এ ব্রতের মহান্ 

অভিপ্রায় সকলে বুঝিতে পারিবেন । 

“যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুস্তের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা-প্রবিষ 
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ইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আম্মা অবীনতার উন্নত স্থথ 

উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া! ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকাবে ছুঃখ সহ করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বরের 
গহাবতায়, ধশ্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা 

স্থের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, 

গীবেব অধীন হইলে স্থখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন 

হন, খাহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্বীগণের পদতলে সংস্থাপিত 
£ঘ। সে সময়ে জগতের মঙ্গল, আপনার মঙ্গল এক হ্ইয়া যায়, ভিখারীর 
বেশে বিশুদ্ধ স্থখ লাভ করিতে থাকি । ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, 

গ্রইুহ-টেষ্টা থে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই পরিমাণে । যত দিন 
এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ চলিয! যাইবে না, বিষয়কর্ম 
ঘত বাড়িবে, সকল বিষয়ে উহা আরো! রূদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্বব্রত 
গণ করিয়।, অন্যকে প্রত জানিয়া, তাহার সেবার আকুষ্ট না হইলে কিছুই 
১ইবে না| তথন আপনার বলিয়। ভাবিবার কিছু থাকিবে ন|। প্রতৃত্বের 
চে! আপনার দিক্ রক্ষ। কবে। দামত্বেব চেষ্টা! পবেব মঙ্গল চাঘ।, 
গাধান বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে 
(পদ; ঠিন্ন ভিন্ন হইয়া পডিবে। একজন আব একজনের বিপরীত 
দিকে গমন করিতেছেন, পবস্পব পরস্পরের দিকে আর্ট হইতেছেন না। 
পান বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদায় ধশ্ানগষ্ঠানে, সমুদায় 
প্ষযে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পা। অপ্রণরেব সতম্্র সহম্্র দ্বার 
উদ্ঘাটিত হইয়৷ জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে। 

 অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র । ইহাতে পাচ কোটি পাচ সহশ্র লোক এক হইয়া 
"৭1 পরম্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি 
না, তথাপি অদীন হইব । ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পাবে, তথাপি অধীন 
সথ। পদে পদে বিপদ্ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে 
মিলন-বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আননদলাভ হয়।” স্বীয় বুদ্ধি 
বিনঙ্জন দিয়া, আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন 
ইরা, জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন 

১৩০ 
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এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্টের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়! 
ত্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ 
সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত কবিতে 
চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের 
আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জান। হয না, 

পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠেব ফল 
অনায়াসলভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা 
স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা! কষ্টকর |... 

“ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে | অন্য ভাবে 
জগতের সঙ্গে মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, 
তাহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে । বুদ্ধিসহকারে যত করিলে দশ বসবে, 
দশ সহত্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধন্মমত স্থিব কবিয়া 

শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা ছুরাশ। বলিয়া পরিত্যাগ কর। 
পবসেবায় নিযুক্ত হইয়া, পরের অধীন না হইলে, নিজে স্থখী হইতে পাবিবে 
না, প্রেম-পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না । বুদ্ধিকে নেতা করিলে, সন্ভাবের স্থলে 
নৃতন অসন্তাব উপস্থিত হইবে । পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে 

প্রাণযোগে নিক্ত হৃদয়ের সঙ্গে একযোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের ছুঃখে ছুঃখী, 
তাহাদিগের সৃথে সখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের চরণতণে 

পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলেব প্রাণ একত্রিত হইবেই। 

প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের 
মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাচ জনের মধোও মিল হইবে, সকল হিরা কলহ, 
বিবাদ, অসন্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে |......... & 

বেলঘরিক্ার তপোবনে প্রচারকগণ সঙ্গে বৈরাগ্য-সাধন 
টৈরাগ্য দ্বারা আসক্তির বন্ধন ছেদনপূর্বক, সকল প্রকার বিরোধ বিসং 

বাদের মূলোৎপাটন করিবার জন্য, প্রচারকসভার অধিবেশনে (১৫ই ভাদ্র, 
১৭৯৭ শক; ঘদোমবার; ৩০শে আগস্ট, ১৮৭৫ থৃঃ) সাধনের নিয়ম সকদ 
নির্ধারিত হইল। প্রচারকগণ শ্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমুদায় কার্ধা 
নির্বাহ করিবেন; কে কি করিবেন, সমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল । এ সন্বন্ধ 



সাধন ও তপোবন ১০৩৫ 

কেশবচঞ্জের হন্তের লিখিত একখানি কাগজ আমর! পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ 

কাষ্যবিভাগ লিখিত আছে ₹- 
কাস্তিচন্ত্র মিত্র রহ্ধন 

অঘোর আহারের পাত্রাদি পরিষ্কার 

মহেন ঘর ধোয়া 

উমানাথ বাজার 

প্রসন্ন রন্ধন 

দীন পরিবেশন 

অমুত আহারের স্থান গুস্তুত করা 

গৌর*) রম, 
গিরিশ, ৃ রন্ধনের স্বান পরিষ্কার 

এই কাধোর নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবন্তিত হইয়াছিল, মূলতঃ 

স্িব ছিল। কেশবচন্ত্র আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ ভাই প্রতাপ- 

চন্্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, বাঞ্চনাদি অন্যের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন, 

স্থি হইল। এই সাধন হইতে বৈরাগোর পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময়ে 

ই'লগ্ডে পধ্যস্ত বৈরাগা লইয়া! আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । সে কথা 

পবে বক্তবা | 

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্য বেলঘরিয়াস্থ তপোবন 

কেশবচন্ত্র মনোনীত করিলেন ৷ উদ্যানের দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত 

ছিল। এই বৃক্ষের নিয়ে তপস্তাভূমি এবং তৎপার্থে সাধকগণের রম্ধনভূমি 

পিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ এ ভূমিতে মিলিত উপাসনা 
কবিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে 

অদ্ভত মিলন হইয়াছিল, ধাহারা সে সময়ে যোগ দেন নাই, বর্ণনা দ্বার! 

তাহাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা অসম্ভব । উপাসনান্তে কেশবচন্ত্র স্বয়ং ্বহস্তে 
আপনার জন্য রন্ধন করিতেন.। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রম্কনকাধ্য নির্বাহ 

করিতেন। আহারাস্তে সকলে উচ্যানস্থ গৃহে গিয়া, ধাহার যে নির্দিষ্ট কার্ধ্য 

ছিল, সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্ন নিজ্জনসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নিঞ্জনসাধনা- 
“নর প্রসঙ্গে রঙ্গনীর 'প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত | ঈদৃশ মিলিত উপাসনা, 

পক্পিস্পাীশীশ পিক পা ও পি শাপিশিস্পিশপপটী পপি ০ আপ শি পিপিপি 

* এই নাম কাটিয়া দ্বিতীয় নাম সনগিবিষ্ট হইয়াছে। 
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নির্জনসাধন ও প্রসঙ্গে নিরত থাকিয়া, তাহাদের দিন শান্তি, সন্ভাব ও মে 

অতিবাহিত হইতে লাগিল; কোন প্রকার অসন্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ 

পায় নাই। প্রথম প্রথম প্রতি সোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই 

সময়ে যে সকল প্রসঙ্গ হয়, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিপিবদ্ধ কবেন। 

তাহার লিপি যতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধত 

করিয়া দিতেছি *। 

বেলঘরিয়ার তপোবনে প্রসঙ্গ 

সোমবার ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 

(১) ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই, এ দুঃখ আর সহ্ হয়ণা। 

অনেকের পক্ষে অনধিকার চচ্চাই ইহার কারণ। 

(২) প্রচারকদিগের মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ভয়ানকরূপে প্রবল 

হইত, যদি ইহারা একটি বিশেষ বিধানের অনুগত না হইতেন। 

(৩) ধাহারা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহারা 09718179118780755এ (মুল 

ভাষাতে %) শাস্ত্র পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাহাৰা 

” বেলঘরিয়। গতায়াতকালে যে একটি ঘটনা হয়, তাহা এস্বলে লিপিবদ্ধ করিবার যোগা। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আিতেছি, কেশবচন্দ্র রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী'ত যাতায়াত 

করিতেন। এক দিন বেলঘরিয়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আদিয় 

অবতরণ করিয়াছেন, গায়ে একখানি লক্ষৌ ছিটের বালাপোষ, পরিধেরাদির পারিপাট্য নাই। 

একজন প্রধান সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাটফরমে তাহাকে দেখিয়াই, ভাহার মুখ পানে 

তাকাইরা, অতি ভদ্রত।-সহকারে প্লিজ্ঞ।সা করিলেন, “আপনি কে, আমি জিজ্ঞাসা করিতে 

পারি? আপণি কি চন্দ্র সেন?” যখন কেশবচন্দ ঈষন্ধ।হ্ত করিয়। উত্তর দিলেন, হা, তথন 

তিনি বিস্মিত হইয়। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আপনি চন্দ্র সেন! সেই চন্তর সেন, খিনি 

মহারাজ্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন !” সৈনিক পুরুষের সম্্রম ও কিম্ময়বিমিশ্র ভাব দেখিয়া 

কেশবচন্ত্র ঈষল্লজ্জিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ বিস্ময়রসে পুরণ হইলেন । 

৭ ১৭৯৫ শকের ১লা পৌষ (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খুঃ) সোমবারে তপোবনে বে ধর্দচর্চ| 

হয়, উহা! ১৭৯৬ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্শতন্বে মুদ্রিত আছে। এ চচ্চা পরিবার 

সম্পকাঁণ। এটি আর আমরা উদ্ধত করিলাম না। 
£()চিহ্ৃ মধ্যে অবস্থিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ লিপিতে নাই, আমরা নূতন সংঘোগ 

করিয়। দিয়াছি। 
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ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হন্তলিপি দেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯২৫ জন 

09961 00519 (স্থসংবাদ-লেখক ) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও 

ঘদি একই বিধানের সাক্ষ্য দেন, তবেই ব্রাহ্মধশ্মের সত্য প্রমাণিত হইবে। 

সমুদায় ভক্তেরাই এক কথা বলিয়াছেন, 11706196170616 (50100170163 

00:0001805 008 59,076. ৫1911799010) (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান 

প্রমাণিত করে); কিন্তু লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ 

হম না। 

(৪) ৬/৪71)6 01 01011011062 51101011010 8174 51106110) 8৪11015 

1515 2 07690 01790080100 1055 006 81001)67 99 ০ 2178 0990100 

))% 1)68%617. ( আমর পরম্পরকে ভালবাপিব, ইহাই ভগবঙ্গিদ্িষ্ট, আমাদের 

মধো বালকের সহজ ভাব ও সারল্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায় । ) 

(৫) যদ্দি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে, তাহা হইলে ভালবাসা কেমন 

ঘিষ্ট এবং পবিজ্র, বুঝিতে পারিতে। যদি তোমরা চারি জন স্বর্গীয় ভাবে 
পরস্পরকে ভালবাগিতে, তোমাদের মুখশী৷ দেখিয়া! তাহা জগৎ চিনিতে 

পাবিত। ভালবাসাতে [0৭1109 (সমতার) আবশ্যক নাই । ৮০ বংসরের 

পিত। ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে । আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তিনি 

কি আমাদের 15094 (সমান )? ঈশ্বরকে ভালবাসি, এইজন্য যে, তিনি 

আমাদিগকে ভালবাসেন; কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে পারি ন| যে, কোন ব্যক্তি 
আমাকে ভালবাসেন, ততক্ষণ তাহাকে ভালবাপিতে পারি না। যথার্থ 
ভালবাসা 07০07410077] (গ্সস্ভৃত নহে ); যথার্থ ভালবাসা সম্পর্কজাত। 

ম| কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন? সম্পর্কের ভালবাসাতে 
তোমরা বাচিবে। 9794/774%  (মানবভাই ), 8/9%2৮872/%4 

(ব্রাঙ্মভাই ), £790/%27” 198//22£৮ ( সমবিশ্বামী ভাই ) £794/4771/97- 

১/7%/67 (সমউপাসক ভাই), 2৮94৮ 147559%47 (প্রচারক ভাই), 

এই পাচটি সম্পর্কের সমষ্টি কত মিষ্ট। 

সোমবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক ( ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 
(১) যথার্থ ব্রাঙ্গের £9100) (বিশ্বাস), 1০55 (প্রেম) 870 [0410 

(এবং পবিত্রতা) ৪810 06৪০৩ (এবং শাস্তি) 79105863515 (নিত্য 
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উন্নতিশীল), ঈশ্বরে ভক্তি এবং মন্ুষ্তের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং 

প্রবলতর হয়। 

(২) ঈশ্বর অশব্ধ হইয়। [210015617 (বাগী)। 1519909170৭ ০1 

5112102 ( নিঃশব্তার বাগ্মিত। )। 

সোমবার, ২০শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক (€৫ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খুঃ) 

(১) 16808001001 10158591715 1006 8. 11784017) ০৩০ ৪4/৫4/7471 

(স্বর্গরাজ্য রাজতন্ত্র নহে, সাধারণতন্ত্র )। 120)09910£ (সম্রাট) কিংব। গরু 

হওয়া আমার নহে তোমাদের সঙ্গে বন্ধৃতার সম্পর্ক ৪51801151) (স্থাপন) 

করা আমার জীবনের ০০1০০ (লক্ষ্য )। এই উচ্চ সম্পর্কে 01501016 

( শিষ্া ) 58৮7০ (প্রজা), 591%2170 (সেবক ), 5017 ( পুদ্ত্র ) &১০. (প্রভৃতি) 

[190101)5 ( সম্বন্ধ ), 1051850 হইয়া (মিলিয়া ) যাইবে । অন্ততঃ তোমাদের 

ছুজনের মধ্যেও যদি 1010 (একত্ব ) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, 

আমার জীবনের [119)01) (জয়) হইল । এক জনকে রাজ হইতে দিব ন। 

কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই রাজ! হইতে ০০৬০৪ (শক্তি) দ্িব। 

সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক ( ২৩শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 

“ঈশ্বর দীনবন্ধু”, দীন না হইলে, তাহার এই নামের মিষ্টতা আম্বাদ কব! 

যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, 
সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে, যাহা এখন পৃথিবীতে পৌছায় নাই । তাহাব 

অনেক স্বরূপ, অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে, যাহা আমরা পরকালে 

অনম্ত কাল জানিব। পাপী ছুঃখীদের প্রতি তাহার বিশেষ করুণ। দেখিয়া 

পৃথিবীর সমুদায় দুঃখীরা আর্জ হইয়া বলিল, “তুমি দীনবন্ধু” । 
15153560 ০৪ 01১6 0০01 11) 5[01010 “ছুঃখী দ্ীনাত্সা” হইয়াও যে সহান্য, 

তাহার আনন্দ যথার্থ ই স্বগীয়। সর্বত্যাগী বৈরাগী না হইলে, কেহই দীন 

হইতে পারে না। প্ররুত বৈরাগ্যোদয়ে যে আত্মার মধুরাবস্থা হয়, তাহাই 

দীনতাঁ। এই দীনতা চিরস্থায়ী না হইলে, “দীনবন্ধু নাম” চির সম্বল হইতে 
পারে না। যেধশ্মে দীনতা প্রার্থনার বস্ত, সে ধশ্মে সন্ন্যাসী আছে। যে 

দীন, সে সুখরাশির মধ্যেও জানে যে, আমি দীন দুঃখী; কেন না, সে জানে, 

আমার নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর ছুঃখ বিপদের মধ্যেও পে সু, 
কী 
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সেই অবস্থাতেও সে বলে, “বল আনন্দবদনে ব্রহ্ধনাম-_1” তৃণের ন্যায় 

দীনাম্থা না হইলে, ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। 

বাহিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্তন অথবা মনেব পরিবর্তনে বাহক 

অবস্থার পরিবর্তন, এ ছুইই সম্ভব । জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেকবার 

বাহিরের পরিবর্তনে উপরূত হইয়াছি। বাহক দীনতা এবং বাহিক বৈরাগ্য 

দ্বারা মানসিক দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অঞ্জন করিয়াছি। কখন মন 

বৈবাগী হইয়াছিল বলিয়া বাহিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি; কখনও বাহিক 

দীনত]| ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া, ভিতরে দীন এবং বৈরাগী হইয়া- 

ছিলাম। অতএব আমাদের মধ্যে যেন কেহই বাহক দীনতা এবং বাহক 

বৈবাগা নিক্ষল বলিয়া পরিহার না করেন। 

মোমবাব, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 

(1) (01 911016 001561%595 19 1765190181৬ ৬0191010 

1৩1156010৭1 (০9৫. (আমাদের মধ্যে একত। অপবিহাধা, যদি আমরা 

একই ঈশ্ববের পূজা করি। ) 
(2) ১৭] ৩115০ 00 566 01৩ 00011017501 (7011 (৬1001) 4৪5 

9) 90০০5351011 06117 €780669) 18171811) 01111015160 7 ( ঈশ্বরের যে 

গৃহেব শিম্মাণকাধ্য এত রুতকাধ্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্পন্ন 

বহিল, ইহাই দেখিবার জন্য কি আমর! থাকিব? ) 

(3) 910811 9৪ 7110%/ 001 10159101781 000) (৮1101) ৭5 8০0 

10 1)190॥) 01011010917) (018 9001160 1 09০10 8 (যে প্রচারকদল 

গৌববান্ধিত ভাবে প্রন্ষুটিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে দলকে কি আমরা 

কোরকাবস্থাতেই বিনষ্ট হইতে দিব?) | 

এই শেষোক্ত কথাগুলি কেশবচন্দ্রের মনে, অনেকর্দিন হইল, লাগিয়া রহি- 
যাচে। প্রচারকদল যাহাতে কোরকাবস্থায় বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য তিনি 
উপায়েব উপর উপায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিগ্নলিখিত যে বিধি- 
গুলি তিনি ঈশ্বরের নামে ঘোষণা করেন, তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন, 
এ সম্বন্ধে তিনি কত যত্বুই করিয়াছেন। আমরা উপরে তপোবনে সাধনার্থ 

একত্র অবস্থিতি যে বর্ণন করিয়াছি, সেই সময়ে এই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হয়। 
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তপোবধনে ঈশ্বরের নামে বিধি-ঘো যণ। 

৪ঠ1 চৈত্র, ১৭৯৬ শক (১৭ই মার্চ, ১৮৭৫ খুঃ) 

ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাীদের লক্ষণ তিন । সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য। 

মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্বক পোষণ কবে, 

তাহার! বিশ্বাসিশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নতে । 

সত্যের নিয়ম ।__জিহ্ব! দ্বার। সত্া-কখন সর্ববপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহাবে 

সরলতা, তৃতীয় অকুত্রিম উপাসনা | 

প্রেমের নিয়ম ।--সকলের প্রতি মনেব মধ্যে মধুম্য 'প্রণয ও কথা ুখিষ্ট। 
ব্যবহার মঙ্গজলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জনিলেও ভালবাদা, 

অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া | 

বৈরাগ্যের লক্ষণ ।--অন্তকে দিবে, নিজে লইবে না, ধনস্পর্শ যত দুব 

সম্ভব পরিহার; সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, দারিদ্র্যমধ্যে প্রফুল্ল থাকা, অপমান 

অবস্থাতে বৈরাগা সমান; দ্রেবদত্ত ধনমানে ভোগবিবজ্জিত কৃতজ্ঞত।, সম্পদ 

বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি | | 

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগং আমার বিশ্বাপী সম্তানদিগকে চিন্যি। লইবে। 

এই সকল পাপ পরিহার কবিবে £ 

চিন্তিত সংসাবীর ন্যায় সংসার নির্বাহ করা , অপরের ধ্যান ভঙ্গ কব! ব 

হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নিধ্যাতন , বিচ্ছিন্নভাবে দিনযাপন; বিধানের 

অবমাননা ও তত্প্রতি অবিশ্বাস) সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা, দোষ- 

স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া, অতিরিক্ত বাক্য ও নিম্ষল আলোচনা, 

ব্রতসন্বন্ধে অস্থিরতা; কঞ্জ করিয়। সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয়-চেষ্টা ) স্বাধীন তা- 

প্রিয়তা, পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ, শরীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ) সাম্প্রদাধিক 
সঙ্গীর্ণতা ও বিদ্বেষ । 
নৃতনবিধি অবলম্বনীয় :-_ 

পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল 

নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিক্ষল তর্ক শীপ্র শেষ করা; মন্ম্তের 
পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে, পরস্পরকে নমস্কারাদি 

করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকাধ্যালয়ে অর্পণ করা, 
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এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারুকসভার আদেশ ও আশীর্বাদ 

তন্ন প্রচার করিতে না যাওয়।, আহারাদিসন্বদ্ধে কোন বিশেষ বৈরাগ্া- 

পঙ্গণ গ্রহণ করা; দুরদেখে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা; সাংসারিক 

তাবে পরম্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্বদা 

উজ্জ্বল রাখা; দান দাপীর প্রতি সদয় ব্যবহার) পময়ে লময়ে ম্বহস্তে রন্ধন । 

একত্র ভোজন ও শয়ন । 

এই আদেশ ও উপদেশ। ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাণী সন্তানেরা বর্তমান 

বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। 

( অন্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ধতোভাবে অবলম্বন কবিবে |) 

(দাস শ্রুকেশবচন্ত্র সেন)। 

বেলঘরিয়ার তপে।বনে পরমহংস রামকুষ্ের নহিত কেশবচন্দের সাক্ষাৎকার 

এই সময়ে* (১৫ই মাচ্চ) ১৮৭৫ খুঃ) তপোবনে পরমহংস রামকষ্ের 

সচিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হ্বদয 

গহঞাবে কেশবচন্ত্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে 

শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্ত্র তাহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়। উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত 

আছেন । কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাহার মন বাাকুল হইয়াছিল, স্থতরাং 

পৰ দিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। 

গথমতঃ তিনি একখানি ছেকৃড়া গাডীতে উগ্ভানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর 

দ্সিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় পহ হন্ত পদার্দি ধৌত করিবার জন্য 

্ ড/6 17) 016 (2 311)0676 17100) 06৮০৪০) 1)00 1078 2০, 

210 ৫16 01)211)60 199 006 0570], 736776020197) 0700 5111)0110109 ০6015 901711. 

[10797065617 0583118 10)603000015 2170. 80710816510 10101 106 11)0.00164, 

316. 11050 01 060) 25 200 25 01069 216 7০200001, 10076 017212060691150105 

০ 1019 10010 916 106 ৬৪1 010190916 (০ [1)052 06 27001 [079971)7)04, 

১7195811, 0008 00670510585 85706) (67067 210 00206010190 25 

01৩ 12157 15 90100, 11850811078 270 [016171091. 17110001510 00050 1256 11) 

1 & 066] 5090106 ০0 ৮৪০০1, 0007) 2720 £০০900655 10 11511755001) [7617 

83 (11650.---172727.0617197) 7£270% 28, 1875. 

১৩১ 



১০৪২ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 

অবতরণ করিলেন । তাহার পরিধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্বমাত্র ছিল, 

উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার 

ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল । পূর্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সঃ 

উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই*সময়ে পরমহংস তীহাব 

ভাগিনেয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন । ভাগিনেয় হ্দ় 

বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য বান্ত হই 
আপনার গৃহে গিয়াছিলেন; সেখানে শুনিলেন, আপনি এই উদ্যানে আছেন, 

তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত । তাহাকে দেখিয়া কাহাব€ 

মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই । অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বমিবাৰ জন্য 

আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে 

জানিত ) প্রথমেইবলিলেন, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দশন 

কিরূপ, আমি তাহা জানিতে চাই । গুসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী 

একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাভিতে গাহিতে তাহার সমাধি 

হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য গু শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং মকলকে 

গড শব্দ উচ্চারণ করিতে অন্থরোধ করেন । পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রব 

উদগম হইল, মধ্যে মধো হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। 

এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই । পবিশেষে 

তিনি ঘখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ব সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 

তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন । “যখন লুচি ভাজা যায়, তখন টগবগ 

করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ 

জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর। 

“বানরের ,ছানা মার বুক জড়াইয়া ধরিয়া! থাকে, বিড়ালের ছান। ম্যাও ম্যাও 

করিয়া থাকে । প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব ।” “ব্যাঙাচির 

ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাড হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেইরূপ আসক্তির 

বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লীভ করে ।” এইরূপ অনেক ৰথা 

কহিয়। পরিশেষে, প্রথমে তাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল, পরে 
যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “গরুর পালে কোন 

জন্ত আসিয়া ঢুকিলে, সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়া তাড়াইয় 

চু 
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দেয় কিন্তু কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শৌকাশুকি করে। পরে আপনার 
জ্রাতি ডানিয়। গ| চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়|” 

কেশবচন্ত্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ্সম্থদ্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহ্ংস্ 

কিন্তু তাহাকে পূর্ব হইতে জানিতেন। রামরুষ্খ একবার কলিকাতাসমাজে 

গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত 

দকল লোক উপাসনা! করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন, যেন তাহারা ঢাল খাড়া 

ণইঘ। লডাই করিতেছে । কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া 

জানিতেন ন।, তাহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিযাছিলেন, “এই লোকটার 

ফাতন| ডুবেছে |? 

পবমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ । এ মংযোগ ছুই দিন 

পাবে বা! দুই দিন পূর্বেব কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাবের 

উদঘ হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আযোজন স্বযং আসিয়া উপস্থিত 

হইথাছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি, উদ্দীপন জন্য 

ঘে মকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আপিযা জুটিয়াছিল। কেশব- 
চন্ত্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোচিত সদ্বাবহার করিতে জানিতেন, 

অথবা অন্য কথায় বলিতে হয, স্বয়ং ভগবান্, সে সকলেব কি প্রকার বাবহার 

কবিতে হইবে, শিখাইয়। দিতেন । ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের এক জন 

সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্ত্র কর্তৃক অনাদূত হয় নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল 

ব| দ্বিতীয় তলে কোন দ্রিন খোল করতাল ব! পথের ভিখারী বৈষ্ণবেব প্রবেশ 

কবিবার অধিকার ছিল না, মেই তৃতীয়তল দ্বিতীরতল এই সকল দ্বার। 

প্রাথ সর্ব! পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাহার শিয্বাপ্ররূতি! একটি সামান্য 
পথেব ভিখারীও তাহাকে কিছু ন| দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, 

বৈবাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্জ্ের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, 

এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত, সথতরাং 

কেশবচন্ত্র বুঝিলেন, কে তাহাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়৷ দিয়াছেন। এক 

দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে, 

তাহার পন্থা! থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্ত 

এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত । সাধক আপনি ভৈরব, 
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সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ 

কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাসক। 

তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাহার মাতা, এই তীহার সাধনের 

বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্িয়, স্বেচ্ছাচারসম্ভত পান- 

ভোজনাদিতে বত, পবমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্বথা ভোগ 

বিলাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ ছুইকে সম্যক নিজ্জিত 

করিয়াছিলেন । যদিও ইনি শক্তির উপাসক, এক জন হিন্দু যোগী, তথাপি 

প্রথমাবস্থায় সর্ধপ্রকাব ধন্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া, কল 

ধণ্মপ্রবর্তকেরই সম্মানন৷ এবং তাহাদিগকে মবতার বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। 

তাহার গৃহ সকপ মহাম্সার আলেখো শোভিত ছিল । ঈদৃশ বাক্তিকে পাইয৷ 
কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিপীমা রহিল ন!, স্থতরাং নময়ে সময়ে পরমহংসের 

বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ 'সহ কেশবচন্দ্রেব গমন এবং পরমহৎসেব তাহা 

নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কাধা হইল । * 

কেশনচন্ের বৈরাগাসাধনে মিরারে মিস্ কলেটের ভীতিপূর্ণ পত্র এবং মিরারের উত্তর 

কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগাপাধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইপ্তিয়ানমিবাব- 

যোগে ইংলগডে পধান্ত গিয়া পছুছিল। শ্রীমতী মিস্ এস্ ডি কলেট বৈবাগোৰ 

নামে ভীত হইয়া এক ক্রদীর্ঘ পত্র ইগ্ডিয়ানমিরারে প্রেরণ কবেন | দেণ্ট 

ফ্ান্সিস্ প্রভৃতি বৈরাগোর নামে যে স্বার্থ প্রণোদিত অস্বাভাবিক পথ আশ্রং 

করিরাছিলেন, ব্রাহ্গমমাজ বা সেই পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োজনীয় কঠোর 

* পরমহংসদেব কেশবচণ্চের মৃত্যুর পর মাত্র ছুই বত্নর নয় মাস কাল জীবিত ছিলেন। 

লে সময়ে ভার শিস্তসংখা। অতি অল্পই ছিল । (৬1০ 1105 ০1 [২2100101513 7১৮ 1২০17121) 

[২০112770) তাহার শিব্যদের সঙ্গে তিনি তিন চার বৎস মাত্র ছিলেনঃ।.- কেশব ও তাহার 

সঙ্গীরা, পরমহংসদেবের সহিত মিলনবৃত্বাস্ত ও উক্তিগুলি? যেন যেমন হইত, তৎক্ষণাৎ 

তাহাদের পত্রিকা “ফ্শ্মতত্ব" “মিরার” “'স্থলভসমাচার” প্রভৃতিতে প্রকাশ করিতেন। পরম 

ংসদেবের জীবনী ও উক্তি গ্াহ।র মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নববিধানপ্রচারক ভাই গিরিশচ্ 

সেন প্রকাশিত করেন। ইহাই পরমহ"সদেবের প্রথম প্রকাশিত জীবনী । ১৮৮৬ খ্বষ্টাবের 

১৬ই আগষ্ট ( ১লা ভার, ১৮০৮ শক)ভাহার মৃত্যুহয়। তাহার শিস্তেরা বহু বৎসর পরে 
(১৯*২ খৃঃ) প্রথম তাহার বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 



সাধন ও তপোঁবন ১০৪৫ 

সাধনাদিতে অধ্যাত্ম বল ক্ষয় করেন, দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার জন্য আলিঙ্গন 

করেন, অপব সমুদায় লোক হইতে আপনাদ্দিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়। অভিমানে 
স্টীত হয়েন, এই ভয় তাহার মনে প্রবলতর হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র যে 

পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মপ্রণোদিত কুচ্ছ-সাধন ছিল না, 
ঈথবেব নিকট হইতে প্রত্যেক সাধকের উপযোগী বৈরাগ্যসাধন অবলম্থিত 
হইত, এই সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল পরীক্ষা! উপস্থিত হইবে, 

মে নকলকে নিড্জিত কবিবার সামর্থ্য সঞ্চিত কর! উদ্দেশ্ত ছিল। ধনী বা 
নির্দন অবস্থামধ্যে বৈবাগ্য সমপরিমাণ ছিল, বৈরাগ্য কথন কর্তবোর ভূমিকে 
অতিক্রম করির| যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না, বৈরাগ্যাচরণের অভিমান- 
বশতঃ অপব লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছান্বর্তন করিয়। যে প্রকাব জীবন নির্বাহ 

কবিতেছেন, তপ্প্রতি ঘ্বণার দুষ্টিতে দেখিবার ভাব ছিল ন|, এই সকল বিষয় 

গ্দর্ণনপূর্দাক মিবাব স্থুদীর্ন প্রবন্ধে মিস্ কলেটেব পত্রেব উত্তর দান 

কবেন। 

বৈরাগ্য।চরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারিত্বের বদ্ধি 

ফলতঃ কাধাতও আমব! দেখিতে পাইয়াছি, কঠোব বৈবাগোর পথ আশ্রয় 

করিলে জীবনে যে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপাব উপস্থিত হয়, এ সময়ে তাহাব 

কিছুই ছিল ন|। এ বৈরাগাসাধন স্বার্থপ্রণোদিত, কিছুতেই বলিতে পারা 
থা না| আত্মশাপন দ্বাব। কেবল আপনার স্বথপ্রিরতা গ্রভৃতি বিনষ্ট করা 

নৈবাগাসাপনের উদ্দেশ্ট ছিল না, আত্মষ্টান্তে সমাজের সেই সকল দোষ 

অপনযন করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈবাগ/য সাধন কবিতে গিয়া সংসারের 

বিপিধ কর্তব্র প্রতি অবহেলা উপস্থিত হয, তাহার যে কিছুই হয় নাই, 
তাতীন প্রমাণ এ সময়ের কার্য্যপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের 
উপযুক্ ধর্মশিক্ষা-দানের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এবার ভাবতাশ্রমে ত্রাঙ্গ 
পক বালিকাগণকে শিক্ষা দান কবিবার নৃতন ব্যবস্থ। হইয়াছে। ব্রাঙ্ষিকা- 
গণেধ বিদ্যালয়ের কাধ্য এত দিন বন্ধ ছিল, আবাব পুনরায় তাহার কার্ধা 

টপিতেছে। ব্রত নিয়মের প্রথমারস্ত এই সময়ে, কিন্তু এই ব্রত মধ 
গাধকসেবা, দম্পতীসেবাঁ, পিতৃমাতৃসেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সম্ভানসেব|, দাস- 
দাশীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল প্রধান ছিল। শিক্ষতিত্রী-বিগ্ভালয়ের অবস্থা 



১০৪৬ আচার্য কেশবচন্দ্ 

এখন বিলক্ষণ প্রশংসনীয় * | নিয়মিতরূপে ধর্মসন্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা এখন 
চলিতেছে । এই সময়ে কেশবচন্দ্র মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসন্বন্ধে কি প্রকার 

সংস্কার হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শনপূর্বক রাজপ্রতিনিধির নিকট 

আবেদন প্রেরণ করেন । ব্রান্গপ্রতিনিধিসভা সংস্থাপনের জন্য এ সময়ে বিশেষ 

যত্ব হয় । ব্রান্মনিকেতনের অবস্থা এখন ভাল । সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের 

সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যকারিত্বের কোন প্রকার ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপর 
করিতে পারিবেন না । 

মিস্ কলেটের নিকট কেশবচন্দের পত্র 

১০ই ডিসেম্বর ( ১৮৭৫ খুঃ) কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে মিস্ কলেটকে 
যে পত্র লিখেন, তাহা তিনি ব্রাহ্ম ডাধরী বুকে” মুদ্রিত করেন । আমব 
এ পত্রের অন্থবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি £_-“আপনি মিরারে যে পত্র 
লিখিয়াছেন, মনে কবিবেন না, আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি। 
এখানি শাস্ত, সন্থান্ত, অন্ুত্তেজিত, বন্ধুসমুচিত সপরামর্শে পূর্ণ, প্রশংসনীয় 
প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় এই, যে বৃত্তাস্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত 

হইয়াছে, উহ। ঠিক নয়, পূর্ণ ও নয়। মিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত 
বিষয়গুলি ছিল, পে গুলি আপনাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে । আমি স্বীকার করি, 

ব্রা্মসমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি আছেন, তিনিই ভ্রাস্তিতে পড়িবেন। 

বস্ততঃ পত্রিকায় যাহ! বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবাব 

কথা এবং যদি তাহারা ইহাতে এত দূর ভয় পান, আমাদের কার্ষ্যর তাহাবা 

* শিক্ষরিত্রীবিগ্ভালয়ের ছাত্রীগণ এ সময়ে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়া 

ছিলেন। ভূতপূর্বব স্কুল ইন্সপেক্টর উড্ভ ৷ সাহেবের পত্তী এই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করেন। 

উড়ে! সাহেব লিখিতেছেন ২- “175. ৬৬০০:০৮ 0551755 [১০ 9 527 01780 576 
৮৪5 0০06 01015 58015560 09 0517 (0১5 90028 150165) £57515] [10£1655 

১৪০ 1)181015 00152560 110) 07617 85761] 7005111557705) 500 190%-117 ০6- 
[75100096210 106 2120171020৫ 585510655 10) ৮1১10 0355 010 00317 0909615 

51)0৮/50 7 11706650117 00917 5100155 ৬1171017115 06 10550 58872065606 00701. 

0050 10)19০৬৩0867909,৮ 



সাধন ও তপোবন ১৩৪৭ 

প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্ভাব স্বীকারই সমুচিত। আমর! 

থাহা লিখিয়াছি, তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করে না। 
আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত । আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের 

রুচ্ছ সাধন বাস্তবিক যাহা আছে,তদপেক্ষা অধিক বাড়াইয়া লেখা । আপনি যদি 

এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে প্রকারের 

বৈবাগোর কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে, 
তাহাব অল্পই আমাদিগের মধ্যে আছে। যদি আমরা রোমাণ কাথলিক অথবা 

ভাবতের সন্গাসিগণের মত হইতাম, তাহা! হইলে আমাদের সম্বন্ধে যে দোষা- 

বোপ হইযাছে, সে দোষারোপের আমর! উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু এখানে ধাহারা 
গুরুত ব্যাপার জানেন, তীহারা এবপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা 

হইতে গোপন রাখিতে চাই না যে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে 

উত্সাহদানে অভিলাধী। কিন্তু লোকেরা যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, 

মামার বৈরাগা, সে বৈরাগা নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন, 
থাহাতে বুঝিতে পারেন; বিশ্বান ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে, আমার 

জীবনে তাহার সামপ্রস্ত সাধন করিতে আমি নিয়ত যত্বশীল। আমি অনেক 

বাব কবিয়! উঠিতে পারি নাই, কিন্তু আমায় জাগ্রৎ রাখিবাব কথা “সামঞ্জস্য”। 

মামাব সমুদায় জীবন ও শিক্ষা এ মূলতত্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, 
দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কশ্ম, আত্মত্যাগ, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও 

সামাজিক অস্কুরাগ, আমার বৈরাগোর ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তভত। আপনি 

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে বৈবাগ্যের জন্য এত উতমাহ কেন? 

বৈবাগোর প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে 

সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা ইহাকেই তাহার উষধ দেখাইয়া 

দিযাচ্ছেন। প্রতিকারক উধধরূপ কিঞ্চিৎ বৈবাগোর প্রয়োজন। আমাদের 

লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, কি আকারের বৈরাগ্যই বা 

প্রয়োজন হইবে, যিনি আমাদের নেতা, কেবল তিনিই জানেন । ইহা এ 

সময়ের জন্য, ছয় মাসের জন্য, দুই বৎসরের জন্য, অথবা কোন মুছু আকারে 
সমুদায় জীবনের জন্য থাকিতে পারে। অতএব এই সময়ের জন্য অতীব 

প্রবোজনীয় ঁষধ বলিয়া ইহাকে মনে করুন 1” 



১০৪৮ আচাধ্া কেশবচন্দ্র 

বিরুদ্ধ কথার প্রতি প্রশান্ত ভাব এবং তাহ। ও মগ্ডণীর দৌধাদি পত্রিকীদ্দিতে প্রকাশ 

কেশবচন্দ্রের একটী আশ্চধ্য প্রকৃতি ছিল। লোকে তাহার বিকুদ্ধে যে 

সকল কথ! বলিতেন, তাহ। তিনি প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিধ৷ প্রকা* 

করিতেন। এবার তিনি ( ইগ্ডয়ান মিরার, ৩০শে মে, ১৮৭৫ খুঃ) 

বথাক্রমে উহা! এইরূপে সপ্রিবিষ্ট করিয়াছেন (১) কেশবচন্দ্র বিদ্বান্ নেন, 

তাহার গ্রস্থাধ্যয়নের অভ্যাস নাই, (২) তাহার আপনাব অন্থ্যায়িগণ তাহার 

বাধ্য নহেন, (৩) তিনি নিজে বড় মানুষের মত থাকেন, তাহাব লোকের 

গরিবের মত জীবন যাপন করেন, (৪) তিনি যে সকল বড় বড বিষধে 

শিক্ষা দেন, মে সকল আপনি বা আপনার অন্বন্তিগণ করিতে কিছুমাত্র যু 

করেন না, (৫) যাহ! তিনি করিবেন বলিধা আশন্ত করিযাছিলেন, তাহাতে 

অকৃতকাধ্য হইয়াছেন, তাহার অন্যান্য কাষ্যোগ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে 

পারে; (৬) অনেকে তাহার অন্রবর্তী মুখে বলেন, কিন্তু তাহার যথার্থ অন্ববন্থা 

অতি অল্পই, (৭) তাহার উপদেশের ভাষা বিশুদ্ধ ও সম্তরান্ত নয়; (৮) ধাহাব! 

তাহার অন্ুবন্তন করেন বলেন, তাহাদের মধ্যে একতা বা মিল নাই, (৯) 

তিনি অনেক কাঙ্গ বলপূর্বক স্বাধীনভাবে কবেন, ধাহারা তাহার নিকটে 

থাকেন, তাহাদের কোন পরামর্শ গ্রতণ কবেন না। 

- এই তো গেল লোকের কথ।, তিনি আপনিও মগুলীর দোষ কোন কালে 

গোপন রাখেন নাই । সময়ে সময়ে বিবিধ বিষয়ে ব্রাঙ্মনমাঙ্জের অপূর্ণতা তিশি 
যেমন দেখাইয়াছেন, এমন আর কে দেখাইয়াছে? তাহার সাক্ষাতে তাহার 

প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বর প্রদত্ত তাহার পদের বিরুদ্ধে অযথোচিত 

আক্রমণ করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশাস্তভাবে তীাহার্দের আক্রমণের পক্ষ 

ভাবানস্তরে আপনিই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাব একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রচ 

হইবে । ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমগ্ডলীর সভাসংস্থাপনদিনে তাহাৰ 
আচাধ্যপদ লইয়া! যে বাদাচুবাদ হয়, তাহাতে তিনি স্পষ্টবাকো বলিয়াছিলেন, 

আচাধ্য উপাসকগণের বিরাগভাঙ্ুন হইলে, তাহারা অপর আচার্ধা নিযোগ 

করিতে পারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মনস্তষ্টি হয় নাই' 
তাই তাহারা আচাধ্যনিয়োগ ও দোষ পাইলে তাহাকে বিচারিত ও দণ্ড 

করিবার জন্ত উপাসকষণ্ডলীর সভায় পুনরায় আন্দোলন করেন (ই, মি, ১৮৫ 
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এপ্রেল, ১৮৭৫ থৃঃ) বাবু কালীনাথ দত্ত নিয়োগ ও বিচার ফিষয়ে প্রস্তাব 

কবেন। এ সম্বন্ধে নিয়ম স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপালকমগ্ডলী তাহার 

প্রস্তাব অগ্রাহ করেন । কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়! সকল কথা শুনিতে- 

ছিলেন, তাহার মত জিজ্ঞাস। করাতে তিনি বলেন, উপানকমগ্ডলীর মধ্যে এক 

জন লোকও যদি আচাধ্যের কোন কাধ্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে 

হাব আচাষ্যপদ পরিত্যাগ করা সমুচিত। কেন না৷ এখানে অধিকসংখ্যক 

ব| অল্লসংখ্যক ইহা বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা। 

মাচায্যের সামধ্য ও চরিত্রসঙ্গদ্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও স্থবিচার 

কৰিতে হইবে। 

ভাগে।খসবে “কতকগুলি প্রশ্নে।ত্ুর উপহার ও ব্রঙ্গের নামমীল| সঙ্গীতে পরিণত 

কেশবচন্ত্র এই সময়ে “কতকগুলি প্রশ্বোত্তর” লিপিবদ্ধ করেন, এবং 

শদ্রোখপবে ( ৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক; ২২শে আগ, ১৮৭৫ খুঃ) উহা মুদ্রিত 

ঠইরা পঠিত হয়। বর্ষে এক শত আষ্টোত্বর নাম কেশবচন্দ্র স্থির করিয়া 

বান্টনীঘ। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্চবিহারী দেবকে অর্পণ করেন। তিনি উহ 
নদীতে পরিণত করেন (১)। এই নামমাল। এই সময়েই সংস্কৃত ব্রহ্গস্তোত্- 

নপে শিবন্ধ হয। 

“রিপুপরাজয়ের উপায়” সম্বন্ধে সঙ্গতে আলোচনা 

আমরা এই সাধনের অধ্যাঘ “সঙ্গতৈ” আলোচিত (২৪শে জাষ্ট, 

ববিবার, ১৭৯৭ শক) ( ৬ই জুন, ১৮৭৫ থুঃ) বিপুপবাজযেব উপায় (২, 

নপিখ। করিয়া অধ্যায় শেষ করি। 

প্। বিপুগুলিন ও দুরীকরণের উপায় পল সহজে সর্বদা স্মরণে রাখিবার 

৬পাথ কি 

উ। ছুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণের যোগ স্থাপন 
কবিতে হইবে, অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অনুমী। যথা--কাম, ক্রোধ, লোভ, 

(১) “একবার বল বল, বল দিলি জয় অকিঞননাঁধ, ৭ অমৃত, অক্ষয় ” ইত্যাদি 

কতকগুলি প্রশ্নোত্তর” ও এই “নামমালা" ১৭৯৭ শকের ১৯ই ভাপ্রের ধর্দতত্বে ভরষ্টবয। 
উপাধায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক এই 'নামমালা” সংস্কতে নিবন্ধ হব । 

(২) এই সঙ্গতের আলোচনা ১৭৯৭ শফের ১লা আশ্বিদের ধর্মতন্্ে দরষ্ুব্য। 

»৩২ 
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অহঙ্কার, স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাচ অঙ্গুলী-_ পবিস্রতা, ক্ষমা, বৈরাগা, 

বিনয়, প্রেম । বৃদ্ধাঙ্ুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটা বিষয়ের যোগ সংস্থাপন 

করিয়া বাখিলে, যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তখনই রিপুগণেব কথাও 

মনে পড়িবে এবং তাহার ওঁষধধও দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত কবর। যায় কি না থে, 

মনের সমস্ত একাগ্রতা তত্প্রতি নিয়োগ করিলে, তাহার বিনাশ সাধন কৰা 

যাইতে পারে? 

উ। না। ষডরিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমন্ত বিপুকে গ5 

ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে । এই পাঁচটির প্রত্যেকের স্বতন্ব স্বত্ব কাষা 

আছে । যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মন্তুষ্যকে অপবিভ্রতাব 

দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ভয, লোহ 

ভোগবাসন। বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন কবিতে 

চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে, সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপবীত 

পবিভ্রতা, ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কাবের 

বিপরীত বিনয়, স্বাথপরতার বিপরীত জীবে প্রেম । বাম হস্ত নীচে বাখিয় 

দক্ষিণ হণ্ত উদ্ধে তুলিতে হইবে । পঞ্চে পঞ্চ জয় করিতে হইবে, দর্গিণ 

হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে । এই উপমা দ্বার 

ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবপক্ষে কিছু না হইলে অভাবপক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। 

আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কামবিপু নিরন্ 

হইবে না, অথবা ক্ষমাসাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না। 

প্র। মিথ্যা কথা, নিষ্টুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে? 

উল ইহারাঁও পাপ, কিন্ত হ্বয়ং স্বতস্্ব একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে 

সমুদায় শ্রেণী নিদ্দিষ্ট হইল. উহারা তাহারই অন্তর্গত! কাম কিংবা লো 

ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথা। বলে। ক্রোধ, লোভ, কি 

অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে । আর একটী বালকর্ষে 

ডাকিয়া লইয় নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর, উহা! চতুরতার অহঙ্কারজনিত। 

যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জব 

করিবার ইচ্ছাসস্ৃত। এইরূপে (20915) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা 
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নিশ্য দেখা যায়, যাহাকে পাপ বলা যায়, তাহাই এই পাঁচটির এক কি 

একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত | ছৃষ্টপ্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া অনেকা- 

নেক সম্প্রদাষের মধ নান! প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের 

গুকৃতিই পাপ-সংন্ষ্ট, এইরূপ মনে করিয়া থাকে । এই জন্য প্রতোক পাপকে 

ম্পূণ (8178156) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান কবা আমাদের উচিত, নতুবা 
আমাদেব মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর । 

প্র। তস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম? 

উ। ১মত:--পাপ এবং তদ্ধিপরীত পুণ্য সর্ববদা ম্মবণ রাখিবার উপায়। 

২ব৩:--এক চড়ে পাপ তাড়ান। 

৩ঘতঃ--অঙ্গুলীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ কবিয়া করযোড়ে প্রার্থনার 

ভাব, যথা-_-“বাম হশ্তকে দমন কবিষ। দক্ষিণ হত্তের জয় 

স্থাপন কর।” 

ওর্থতঃ__বামহন্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উন্তোলনপূর্ববক সঙ্কীর্তন 

করি পবিত্রতার জয় ঘোষণা । 

এই বৈবাগাসাধনের প্রাধান্তসময়ে কেশবচন্ত্র প্রচাবকসভাষ (€৫€ই আশ্বিন, 

১৭৯৭ শক, সোমবার , ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ) একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা 

বন্ধুবগেব নিকটে বাক্ত করিয়া, তৎসম্বন্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। 

বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ববক আশ্চর্যযরূপে উহা হইতে তিনি মং ফল উৎপাদন 

কবেন। এ সম্বন্ধে তীহার মহতী কীন্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। সমগ্র 

বিববণেব বিবৃতি আমরা ভবিষ্তৎ কালের উপরে রাখিয়া দিলাম । 



৪৩ 

প্রচারকার্ষ্য 
ক্কেশবচন্দ্রের পৈত্রিক বাসস্থান গৌরীভা দর্শন ও তথায় ব্রাহ্গসমাজের প্রতিষ্ঠা 

গৌরীভাগ্রাম কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি না হইলেও, পিতৃপৈতামহিক বসতি- 
স্থান। কেশবচন্দ্রের পিতা এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যখন জীবিত ছিলেন, তন 
উহার পূর্ণ প্রতিভা ছিল। এ সময়ে প্রকাণ্ড বারছুয়ারী ভগ্রাবশেষ হইয। 
পড়িয়াছে; ইষ্টকনিশ্মিত যে বসতি-গৃহ আছে, তাহা শ্রীন্রষ্ট, বৈঠকখান। এব, 
তৎপরিবেষ্টিত উদ্ভান সর্বপ্রকার শোভামৌন্দধ্যবিহীন। গ্রামে যথাসম্ভব 
ভদ্রলোকের বসতি আছে, কিন্তু ঘে পরিবারের প্রতিভায় সকলে প্রতিভান্বিত 

ছিলেন, সেই পরিবার গৌরীভ৷ পরিত্যাগ করিয়৷ স্থানান্তরিত হইযাছেন 

বলিয়া সকলেই নিস্তেজ % কেশবচন্দ্রের পিতৃভৃমি-দর্শনের অভিলাষ হইল, 
বন্ধুগণ সহ তিনি তথায় (জুন, ১৮৭৫ খুঃ) গমন করিলেন । গমনেব ফল এই 

হইল যে, কয়েক দ্িন পর গৌরীভায় একটা ব্রাঙ্গপমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, 
ধশ্দতত্র (১লা আশ্বিন, ১৭৯৭ এক, ১৬ই সেপ্টেগগর, ১৮৭৫ খুঃ ) লিখিয়াছেন, 

“আমাদেব আচাধ্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে একটি 

উপাসনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভদ্রযুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। 

মন্দিরেব জন্য স্থান মনোনীত করা হইতেছে । শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন 
স্ময়ে সময়ে তথায় গিয়া উপদেশ ও উপাসনাদি দ্বারা যুবকদিগকে উৎপাহ 
দিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটা সচ্চরিত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন, 

্রাঙ্মধর্মের প্রতি তাহাদের অন্তরাগণ্ড আছে। আমর] ভরল| করি, তাহার 

এ কাধ্যে সহায়তা করিবেন ।” 

প্রচারার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাজ্রা 

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ থৃঃ (১৪ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ) ভাই কান্তিচন্ত্র 

মিত্রকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ বাহির হন। লক্কৌর সাংবৎনরিক 

উতসবকাধ্য সমাধা করিয়া, সেখান হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পঞ্ার 

প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্বক একমাসের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার 
€ 
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কথা। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় গমন করেন 

এবং কি কি কাধ্য করেন, নিয়স্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহা প্রদর্শন করিবে। 
কলিকাত। ত্যাগ ছা ূ ২৯» সেপ্টেম্বর (১৮৭৫ খূং) 

বরাণসীতে উপাসনা রঃ র্ ১লা অক্টোবর । 

লক্ষৌ সাংবৎমরিক উপাসনা! ্ রর ২] »। 

রবিধার লক্ষৌ। মন্দিরে উপাসন। ৫ ওরা » 

কপৃরিতলা রাজার উদ্যানে প্রসঙ্গ রঃ , ওরা 3) 

নামকরণ অনুষ্ঠাস রা রর ৪ঠ| ৭, 

দিল্লীতে উপ'সন। ৫ই  »। 

রবিবার সিমলায় উপাসন! ১০ই ,। 

সিমল! ত্যাগ ১৫ই 7, 

লাহোরে সায়ঞ্কালীন উপাসন। ১৬ই 7, 

লাভোরে সাংবৎসরিক উপাসন! ১৭ই »। 

নামকরণানুষ্ঠান ১৯শে 

প্রত যোগ বিষয়ে বক্ততা ১৯শে  » 

ফিমেনন হলে বস্ত তা ২০শে ৮» 

নামকরণানৃষ্ঠান ২১লে +, 

মন্দিরে বিদাগ়লৃচক বিশেষ উপাসনা .*- রর ১১শে 

রবিলার আগ্রা উপাসন। ছা টড ২৪শে ন্ 

জয়পুরে “ভারতে প্রাচীন এবং বর্তমান নভ্যতা” বিষয়ে বক্ততা! ২৭শে , 

মহা'রাক্ষের কলেজ, রইসগণের স্কুল এবং ইওুগ্রীয়াল স্কুল পরিদর্শন ২৭শে ,. 

জয়পুরে উপাসন। রর ্ ২৮শে 

টুগ্তলার বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণকে উপদেশ ১০ ৩১শে 

এলাহাবাদে নাসকরণানুষ্ঠান ১লা নভেম্বর। 

2 রর ১৪] 

কলিকাতায় প্রত্যাগঞ্ণন রঃ রর ৪ঠা ৭ 

জনৈক বন্ধুর পত্রে লাহোরের প্রচারবিবরণ 

লাহোরস্থ এক জন বন্ধু লাহোরের প্রচারসন্ন্ধে সে সময়ে যে পত্র (১) 

লিখেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল; 
সস শেপ 

শি পাশ শপ পা াস্পীশীশিশিশি - পাশ শী 

(১) পত্রধানি ১৭৯৭ শকের ১৬ই কার্তিকের ধর্পতন্বে জরষ্টুব্য । 

সিস্জি টি শা পাশ সি শপ্ীশিপিপাজারজকপপ্পপাকপ,  পসপসপী শপ পা 



১৯৫৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

“উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া, চারিদিকে 

নান্তিকতা, অবিশ্বাস, প্রথর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উত্তপ্ত বাষুর মধ্যে পতিত 
হইয়াও, ভারতবর্ষবাপীর হৃদঘ যে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইতে পারে, উহ। ধিনি 

দেখিতে চাহেন, তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উত্সব দেখুন | দেখিবেন, কত 

কত উচ্চ শিক্ষিত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ভারতসন্তান ব্রহ্মসন্কীত্তন গান ও ব্রহ্ষবস- 

পানে উন্মত্ত হইয! (প্রেমপ্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে । যদি ভূমগ্ডলে কেই 

স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে চাহেন, উতৎসবোন্ন্ত ব্রাহ্মমগ্ডলী দেখুন। যে কেশববাবু 
এই শুষ্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উৎসবনদী 

আনয়ন করিয়া অনেককে একরূপ বাঁচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাহার 

নিকট অবশ্যই কুতজ্ঞতারসে আর্রর হইবেন । ত্রাঙ্ষধম্ম যে ভারতের বিভিন 

জাতিকে এক করিবে, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরম্পর ভরা 

সৌহছ্যের মধ্যে তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে । যখন সংবাদ আসিল, কেশববাৰু 

পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এখানকার সকলে আশা করিলেন, 

অবশ্যই তিনি লাহোরে আপিবেন । সিমলাগিরিশিখরোপরি তাহার আগমন 

হইলে, এখানকার ত্রাঙ্গেরা তাহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান 

করিলেন। ৩১শে আশ্বিন /১৬ই অক্টোবর) শনিবার বেল। প্রায় ছুই পপ্রহবের 

সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মলমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ 

শ্রীযুক্ত হরচন্্র মজুমদার মহাশয়ের বানায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 

করিলে, দলে দলে পাঞ্জাবী ত্রান্ধ ও ধশ্মজিজ্ঞাস্থগণ তাহার নিকট আনিয়া 

ধশ্মসাধন ও ধন্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । তৎপরে 

তাহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রঙ্গমন্দিরে উপস্থিত হইয়া হিন্দি ভাষায় 

নামসহ্ীর্তন করিতে লাগিলেন। তার পর আচাধ্য মহাশয় একটা 

হৃদয়ভেদী প্রার্থনার দ্বারা পর দিনের উৎসবের জন্য ব্রাহ্মদ্িগের মনকে 

প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে রাত্রি প্রায় প্রহর পধ্যন্ত অনেক গুঢ় বিষয়ে 

কথোপকথন হইল । ১ল] কান্তিক রবিবাব, ( ১৭ই অক্টোবর ) ুর্য্যোদয়ের সঙ্গে 

সঙ্গে উৎসবগৃহ উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি বাছ্যের সহিত 

পাণ্রাবী ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত গায়কগণ ব্রঙ্গসঙ্গীত করিয়া সকলের মনকে আব্র 

করিয়। দিলেন । তাহার পর আচাধ্য মহাশয় বেদী হইতে হ্ৃদয়ান্রকারী 

€ 
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মনোহব উপাসনা করিলেন ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আম্লকফলের ন্যায় যে 

স্প্টরূপে গ্রতীতি করা যায়, যে বাক্তি কেশববাবুব আরাধনা, প্রার্থনা ও 

ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিষাছেন। চশ্মচক্ষুর দর্শনাপেক্ষা 

বিশ্বাসচক্ষুর দর্শন যে অন্রান্ত, তাহ। অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উপাসনাস্তে 

প্রকত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটি স্দীর্ঘ উপদেশ প্রদত্ত 

হয। মনুন্য যে ঈশ্বরের সত্তানাগরে মগ্ন হইয়া জীবনুক্ত হইতে পারে, তাহার 

উপদেশে আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেলা প্রায় একাদশ 

ঘটিকাব সময় পপ্রাতঃকালের উপামনা শেষ হইল, পুনরায় বেলা দুইটার সময় 

উপাপক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে, দুইটা হইতে ৩টা পধাস্ত পাঠ হইল, 
৩। হইতে ৪টা পধ্যন্ত ধর্মালোচনা হইল। আলোচনাব মধ্যে সামাজিক ' 

উপাসনাব আবশ্যকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় বিশেষরূপে 

আলোচিত হয়। সুশিক্ষিত এক জন পাঞ্জাবী শেষোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

এবেন। ইংরাজী ভাষায় আচাধা মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত 

বাবা এরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোদয়গণ অবাক্ 
হইঘ। গেলেন। তদনন্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইয়া নগরসন্থীর্তন বাহির 

হইল। এক সম্প্রদায় বাঙ্গালাতে কীর্তন করিতে করিতে, আর এক সম্প্রদায় 

তিশ্শীত্ে কীর্তন করিতে করিতে নগরের মধা দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় 

[তন চারি শত লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এক দোকানদার 

উংপাহের সহিত তাহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়৷ দিল। সন্ধ্যার পর 

খাবার ব্রদ্ধমন্দির উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে, আচাধা মহাশয় ইংরাজীতে 

একটা হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিয়া, "ব্রাহ্মভীবনের ক্রমোন্নতি ও চরিভ্রমংশোধনের 

আবশ্যকতা” বিষয়ে স্থন্দর উপদেশ দ্রিলেন। প্রায় সাডে নয় ঘটিকার সময় 

উৎসব শেষ হইল। আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি পাঞ্জাবী চরিত্র- 
শোধন ও ব্রাহ্মজীবন-গঠন বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পর্যান্ত 

উপস্থিত হইলেন । সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন । 

সোমবার (২রা কান্তিক, ১৮ই অক্টোবর) প্রাতে সম্পার্ক 

মহাশয়ের বাটাতে উপাসনা হয়, আমাদের জীবনে এরূপ জীবন্ত 

উপাননা কখন শ্রবণ করি নাই । এই উপাসনায় আমাদের অস্তরতম 

৬ 
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গৃুঢ়তম প্রদেশ পধান্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। অনেকের কঠোব হৃদয় 
বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়। চীৎকার 

রবে কেহ কেহ রোদন করিতে লাগিলেন । এরূপ আশ্চধ্য অভূতপূর্ব দৃশ্ 

আমি কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা, যিনি সম্প্রতি ভয়ানক বিপদ্ হইতে 
উদ্ধার হইয়াই দারুণ শোক-যন্ত্রণ। পাইতেছিলেন, তিনি আর হৃদয়ে বেগ 

কিছুতেই সংযম করিতে না পারিয়া, কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা যেন উত্তেজিত 
হইযা উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । সে সময়ে পৃজনীয় কান্তি বাবুব 

মুখ হইতে যে কয়েকটী মনোহর সঙ্গীত বাহির হইয়াছিল, তাহ? লিখি প্রকাণ 

করিতে পারি না । আমর। যেন সে দিন প্রেমসাগরে সরান করিযা উঠিলাম। 

অগ্ঠ রাক্রিতে ব্রহ্গমন্দিরে অমুতসরনিবাসী সরদার দয়াল সিংহ নামক একজন 

ধনবান্ মানী শিখ (ধিনি সম্প্রতি বিলাতে গিধাছিলেন এবং একজন বঢ 

উত্সাহী ব্রাহ্ম) “প্ররৃত সুখ” বিষয়ে উদ্দ, ভাষাষ একটা সুদীর্ঘ বক্তৃত: 

করিয়াছিলেন । পাঞ্জাবীদিগের মন যে ধম্মেব জন্য, ঈশ্বরের জন্য বিশেষ ব্যাকুল 

ও আগ্রহানম্থিত, তাহা এই বক্তৃতা-শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিঘাছেন। 

সরদারজীরও বিশুদ্ধ উদ্দ,; স্থমিষ্ট স্বব ও ব্রক্গানন্দের উপদেশ সকলেব্ 
বিশেষ হৃদয়গ্রাতী হইযাছিল। ৩রা কাঙ়িক ( ১৪শে অক্টোবর ) মঙ্গল- 

বাব প্রাতে বাবু হরচন্ত্র মভুমদারেব কনিষ্ট পুত্রের নামকবণ উপলগ্গে 

বিশেষ উপাসনা হয। বৈকালে আমবা সালেমার উগ্ভানে যাই । তথায 

প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে অনেক গুট কথা শ্রবণ কবিলাম । কথোপ- 

কথনেব পর গোধূলির প্রাককালে আচাধা মহাশয় একটী বুক্ষতলে বদিযা 

ঈশ্বরদর্শনের স্থখভোগ কবিতে লাগিলেন। তাব পৰ আমরা সকলে গৃহে 

প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় 'প্ররুত যোগ? বিষয়ে ইংরাজী 

বক্তৃতা ব্রহ্মমন্দিরে হয়। গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটী সাহেবও 

উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অনেক বক্তৃ'তা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ 
স্থমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আর যেন শুনি নাই, এমনই বোধ হইল । দর্শনযোগ, 

শ্রবণষোগ ও কম্মযোগ, অবশেষে প্রাণযোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, 
তাহা স্থন্দরূপে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দ্িলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে, 
একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাদিয়া উঠিলেন, একটী সাহেবও উঠিয়া গদগদভাবে 
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কহিলেন, আমি যেমন জুমধুর স্থমিষ্ট রন পান করিয়া অগ্য সখী হইলাম, 

ছে! কবি, অন্যান্ ইংরাজ ও বিবিরা এইরূপ স্থখী হন; অতএব আপনি 

শগ্গ্রঃ করিয়া আর এক দিন থাকুন। নাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাবু 

সব এক দিন থাকিতে স্বীকৃত হইলেন । বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের . 

বালা উপাপন] হম । এ উপাসনাও দয় গ্রাহী ও স্থখদ হইয়াছিল, তাহ বল! 

বাশপা, অনেকগুলি পাঞ্জাবী ব্রাহ্মও উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর অনেক 

বাঙ্গ ৪ দর্শক উপস্থিত হইয়। বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি 

ণাডে আাট ঘটিকার সময়ে ফিমেসনদিগের গৃহে বক্তৃত। হয, তাহাতে অনেক 

ঘাভেব ও বিবি উপস্থিত হইধাছিলেন, কমিশনব প্রভৃতি বড় বড সাহেবও 

টপগ্িত ছিলেন । ব্রাহ্গবন্মের দ্বারাই ভাবতবধেব আধ্যান্সিক, সামাজিক, 

নৈতিক এ রাজনৈতিক উন্নতি হইবে, আর কোন উপায়ে হইবে না) ইহা 

বিখেবকপে তিনি বুঝাইয়। ছিলেন। অবশেষে গেত। ৭ জিত উঠয় জাতিতে 

কিকপে সদ্ভাব হইতে পারে, রাজপুল্রেব আগমনে আমাদেব কিরূপ করা উচিত, 

ঠত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। বক্তৃত্। শেষ হইলে পূর্বদিনের 

পমশকারী সাহেবটী গদগদন্বরে সরুতজ্ঞহদয়ে অনেক কথা বলিলেন। 
£উবোপীয়গণ ও বিধিরা যে বিশেষ সন্ধষ্ঠ হইযাছেন, তাহা বুঝ। গেল । 

'নুহম্পতিবারে (৫ই কাণিক, ১৭৯৭ এক; ১১শে অক্টোবর, ১৮৭৫ু:) লালা 

বলাবাম নামক একজন পাঞ্জাবী ব্রাঙ্গের নবকুমাবের নামকরণ উপলক্ষে তাহার 

বাডীতে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দ্রিন আচার্য মহাশঘ কলিকাতা ভমুখে 

এইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মূলতান হইতে উপযুপরি 
ধাবযোগে নিমন্ত্রণ আসিল, স্থতরাং তথায় যাইবার উদ্যোগ হইল। কিন 

এগতানস্থ ভ্রাতাদিগের ছুর্ভাগ্যবশতঃ, ষ্টেশনে গৌছিবার পূর্বে রেলগাড়ী 
হাডিঘ| যাওয়ায়, কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল । দন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে 

খোল করতাল সহ্ ব্রঙ্গসংকীর্তন হইল, তার পর বাঙ্গালাতে ও ইংরাজীতে 

এইটা প্রার্থনা হইল। এমন করুণরসপূর্ণ ক্রমধুর প্রার্থনা, বুঝি, কোন দেশে 
কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। ছুইজন পাঞ্জাবী উচ্চরবে কাদিয়। 
উঠিল। আচাধ্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কাদাইয়া ও প্রেমে 
গাসাইযা কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা ছুঃখিতমনে, অথচ যেন 

১৩৩ . 



১০৫৮ আচাধা কেশবচন্দ্র 

কিছু ধন পাইয়াছি, এইরূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম । ঈশ্বর যে বিখেধ সময়ে 
বিশেষ লোকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অনাবুষ্টি ও ছুভিক্ষ দূর করেন, তা 

বাস্তবিক অনেকের প্রতীতি হইল । আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে অদ্ভুত ব্যাপার 

হইল, তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা, যুক্তির দ্বার! বুঝান যায় না। যাহার বিশ্বাসচচ্ 

প্রেমজলে আর হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে । প্রেমনদীতে পঞ্চাব গুক- 

নানকের সময়ে ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির হ্যায় শুক হইযাছিল, 

এ সময়ে কেশব বাবু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না যে, পূর্ব প্রেমনদীব 

পক্কোদ্ধার কবিষ স্বর্গীয় স্ুধারসে উহাকে পূর্ণ করে । ঘত দিন যাইতেছে, যত 
বৎসর যাইতেছে, অনেকে মনে করেন, ততই ব্রাঙ্গধম্ম, উপাসন!) প্রার্থন|, সাধন- 

প্রণালী পুরাতন হইতেছে; কিন্তু তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্ববেব 

প্রেমভাগার, স্থুধাভাগ্ডার যে অক্ষষ, তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি ৷ যাই একটা 

প্রণালী আর কাধ্যকারী হইল ন1, যাই আমাদের হদয় শু হইতে লাগিপ, 

অমনি দয়াময় নৃতন প্রকার বিনি (প্ররণ করিয়৷ আমাদিগকে জাগরিত কবেন, 

ইহা উপস্থিত উত্নববাপারে আমরা বেশ বুঝিতেছি । ঈশ্বর দয়। করিয় 
এই ভাব স্থায়ী করুন |” 

অন্বস্থ শরীরে পশ্চিম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও উপদেশদ।নে বিরতি 

কেশবচন্দ্র অন্ুস্থ শরীরে ( ৪ঠ। নবেশ্বর, ১৮৭৫ খুঃ ; ১৯শে কান্তিক ১৭৯৭ 

শক )কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন; জব ও শিরঃগীড়ায নিতান্ত কাত, 

শীঘ্র যে কর্মক্ষম হইবেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। টৃগ্ডালা 

হইতে জয়পুর মাইবার পথে কেশবচন্দ্রের ওলাউঠার মত অস্কুথ হয়। 

কেশবচন্দ্র চিরকাল বেলগযের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনীাগমন করিতেন; তৃতীয় 

শ্রেণী প্রায়শঃ বিবিধ প্রকাবের লোকে পূর্ণ থাকে ! সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে 
কোন লোক ছিল না, ভাই কান্টিচন্দ্র মিত্র সঙ্গে ছিলেন । যাহা হউক, কোন 

প্রকাবে কষ্টে স্থষ্টে পথ উত্তীর্ণ হইয়া, আগ্রা রেলওয়ের কশ্মচারী শ্রীযুক্ত 
পরমাথ চট্রোপাধ্যায়ের গৃহে ছুই তিন দ্দিন অবস্থান করেন । এই বিশ্চিকার 
আক্রমণে যে দৌর্বল্য হইয়াছিল, জ্বর ও শিরঃপীড়া তাহারই ফল বলিতে 

হইবে । প্রথম রবিবার তো তিনি রোগের জন্য ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকাধ্য 

করিতে অসমর্থ হইলেন, দ্বিতীয় রবিবার, (১৪ই নবেম্বর, ১৮৭৫ থুৃঃ) তিনি 
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উপাদনাব কার্যমার করিলেন, উপদেশদানে বিরত হইলেন। মাসাবধি এই 

গকাব চলিল। হঠাৎ উপাসনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কাবণ এই যে, তিনি যে 

দকল উপদেশ দেন, সে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতে কিছুমাত্র যত্ব 

কবেন ন|, তিনি আশ। কবেন যে, প্রচারকগণ গীবনেব পবিত্রতা ও উপাসনা- 

ন্নতাঘ দিন দিন উন্নত হইবেন, তাহারও তিনি কিছু চ্খিতে পাইতেছেন 

সা, তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ত্রহ্ষমমশ্দিবের ছুই জন উপাপক বিনয় 
« অগ্তাপ মহকারে প্রার্থন| করিলেন, কিন্বু এ সন্ধে কি করিতে হইবে, 

ংসন্ধে বিশেষ কোন উপায় কেহ অবলম্বন কবিলেন না। ক্রমে সপ্তাহের 

পরব নপাহ এই্টরূপে চলিয়া যাইতে লাগিল; উপাপকমগ্ডলী নিতান্ত ব্যথিত- 

হনয় হইন। পডিলেন। প্রচারকগণের আত্মা একান্ত অবনত হইয়া পড়িল। 

কেশব্চন্দেব উপদেশের মহজ ও সরল ভাষায় কযেক ভ্রন ব্রাঙ্গ অসন্থষ্টি প্রকাশ 

কবেন, ইহাতে ভাগবতাদি অবলন্ধন করিয়া ব্যাখ্যান কয়েক দিনের জন্য 

গবদিত হয়| সেই মরে পাধু অঘোবনাথ মন্দিরে যে উপদেশ (১) পাঠ 
পবন, হাহাতে আপনাদের দুববন্থার কথ। তিনি এই প্রকাবে বর্ণন করিয়া- 

ছেন, “আমরা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিষা এ কুতকাধ্য হয়া অহস্কারী 

হইথাছি, তাই তাশার শাস্তি ভোগ করিতেছি | এখন ইচ্ছা আব বলবতী হয় 

4' যে, প্রেমেব কথ। লইয়। থাকে, প্রেমের কথ। শ্বনিবাব আর আমর! উপযুক্ত 

নই । এই বেদী হইতে যে গুঢ দর্শনেব কথ। বল। হইব। থাকে, তাহা ধারণ 

পপণাব শক্তি পর্যান্ত কমিয়া যাইতেছে । 'এখন আমাদেব সমক্ষে যে উচ্চতম 

মাদশ আছে, তাহা পাইবার জন্য মত্যন্ত ব্যাকুলতা, গহীব নিশ্বাস, প্রবল আশা 

চাই, বিশ্বীস ও আশার সহিত পিতার চবণে শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়। 

ঈপি, কিন্কু অতিশয় দীন দরিদ্র না হইলে ক্রন্দন কবিবাবও শক্তি নাই ।. 

এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল না হইলে, আর উচ্চ জীবন লাভ করিতে 

পাবিব না। সেই অনন্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যময় পবমেশ্বব আমাদের জীবনের 
বক | তিনি স্বহন্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।” 

মাধু অঘোরনাথ এইবপ প্রার্থনায় উপদেশের উপসংহার করেন, “হে দর্পহাবী 

পবমেপ্বর, আমাদের অহস্কার চূর্ণ কর, আমাদিগকে দীন ও ব্যাকুল কর, উচ্চ 
শি পপপেপাপা পেশা শিস পপ পাপী পাপ পিপিপি আস পাপ শপ 

(১ ১ রর ১৭৯৭ শকের ১২৯ ' পৌষ পা পঠিত, ১৬ই পৌষের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত। 
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আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে কাদিতে দাও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম 

চলিয়া না যায়। ভিখারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমাৰ 
চরণে সর্ধন্ধ সমর্পণ করিতে দেও |” ১৯শে ডিসেম্বর ( ১৮৭৫ খুঃ ) হইতে 

কেশবচন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিনের 

উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের বিষয় ছিল। 

কেশবচগ্রের উপদেশদানে বিরতিতে ইংলত নূতন গণ্ডগোল 

কেশবচন্দ্র ব্রঙ্গমন্দিরে উপদেশদানে বিরত হইয়াছেন, এ সংবাদ ইংলগডে 

পৌছিয়া, একটী গণ্ডগোল উত্থাপন করিল । বেবারেও্ড ডবলিউ জে আকৃদ্ব “ফি 
প্রেস” নামক পত্রিকায় “কৃপ ভাল, মন্দ; ভালও নয়, মন্দও নয়” এই প্রবন্ধে 

ব্রাঙ্মলমাজসম্বন্ধে এইরূপ বলেন, “ভারতবর্ষের এই নৃতন মগুলী গ্রী্ ছাড়৷ 

স্থসংবাদ প্রচার করিয়। থাকে । মানুষের এমন একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে দে 
ভালবদিতে পারে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি কারতে পারে । মাংনপিগ্ে বাক্ত ঈশ্বর 

এ অভাব মোচন করিতে পারেন । আমাদের যে প্রকার মনের গঠন, 
তাহাতে কোন এক স্থানস্থ ঈশ্বরের প্রয়োজন । ইহ1 না করিয়া ব্রাহ্মদমাজে 

সেই ঈশ্বরের বিষয় প্রচার করে, যিনি শুদ্ধ মহান্ আত্মা, অজ্জেয়, গ্রকাণ্ড জমাট 

বরফের মত ঠাণ্ডা, সম্যক্ নিগুণ, পাপী দুঃখী মানবগণের সহিত সহান্ুভৃতি- 
বজ্জিত। এরূপ মতে কেবল নিরাশ! উৎপাদন করে এবং যে কৃপে জল নাই, 

তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কৃপ হইতে ছুঃখের সহিত চলিয়া যায়। ভারতের এই 

ব্রহ্মবাদিগণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি যে, কলিকাতার আচার্য মগ্ুলীর 

লোকদিগের নীতিবিগহিত আচরণের (11717)0:91119র) জন্য প্রচারের গৃহের 

দ্বার বন্ধ করিতে পরামরশশ দিরাছেন।” মিস্ সোফিয়া ডবনন কলেট, প্রকৃত 

ঘটনাটী কি, প্রকাশ করিয়া এ কথার প্রতিবাদ করেন। উপাসকগণ 

আশান্থরূপ উন্নত হইতেছেন ন| দেখিয়া, লোৎস্থকচিত্তে তজ্জন্য উপদেশদান- 

তাগ এক কথা, আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগহিত আচরণ 

স্থির করা অন্য কথা, ইহা তিনি ম্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। মেম্তর জন ভারিসন 
আর এক পত্রে, ব্রাহ্মদমাজের ঈশ্বর যে, আকুস্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন, মেরূপ নহেন, মণিয়ার উইলিয়মের লেখা হইতে সপ্রমাণ করেন; 

কেন না ইনি লিখিয়াছেন, “ভীহার! পরক্রন্ধে নিয়োগষোগ্য ব্রদ্ধ নাম 
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রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার! তাহাকে প্রার্থন! ও স্ততির বিষয় পরমপুরুষরূপে 

দর্শন করিয়া থাকেন।” ব্রাহ্মদমাজের ঈশ্বর যে বরফের মত ঠাণ্ড।, সর্বববিধ 

সহানুতৃতি-বঙ্জিত নহেন, “দ্িজত্বসাধক বিশ্বাস” (1২967678016 77810) 

এই বক্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন । তৃষিত 

ব্যক্তিরা যে ব্রাঙ্গদমাজেই আসিয়া থাকেন, তাহা তিনি মণিয়ার উইলিয়মের 

লেখার দ্বারাই সপ্রমাণ করেন; কেন ন| ইনি লিখিয়াছেন “উচ্চ চিস্তাশীল 

বাক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হন। খ্রীষ্টধন্ম নীচজাতি এবং বর্বর 

জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে । প্রকৃত খ্রীষ্টধশ্ম-গ্রহণ বড় হয় 

না। আমার মতে, যত দিন না, জেরুসালমে যখন খ্রীষ্টধর্ম স্থাপিত হয়, 

তখন যেমন উহা পূর্বদেশোচিত সহজ আকারে ছিল, দেই আকারে হিন্দুগণের 
নিকটে উপস্থিত ন|। করা হয়, খ্রীষটধশ্মগ্রহণ অতি সাধারণ হইবে না ।” 

্রাঙ্গধ্ম যে খ্রীষ্টবিরহিত নহে, তাহা ইনি “যিশ্ুগ্রীষ্ ইউরোপ এবং আসিয়া” 

বন্তৃতা হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্বার! প্রতিপন্ন করেন । ঈশা যেমন ঈশ্বরের সহিত 

যোগে সপ্লীবিত হইয়! উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেন, ব্রাঙ্মদমাজের নেতৃবর্গও 
সেইরূপ করিয়া থাকেন, হারিসন সাহেব অকুষ্টিতচিত্তে এইমত ব্যক্ত করেন। 

আবুদ্ধ সাহেব যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহার সার কথা এই» জীবনের পবিভ্রতা 
ও উপাসনাশীলতার অভাবকেই তিনি নীতিবিবজ্জিত আচবণ (117001818) 

মনে কবেন। 

ভারতাক্রমে মিস্ মারী কাপেন্টারের সম্বর্ধনা 

নয বংসর পূর্বে মিস্ ম্যারী কাপেশ্টার প্রথম ভারতে আগমন কবেন। 

এবার তাহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ। ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৭৫ থুঃ), 

বৃঃম্পতিবার, ভাবতাশ্রমে বামাহিতৈধিণী সভা কুমারীকে স্বাগত কবিবার 

দন্ত মিলিত হয়। সভাতে বহুদংখ্যক ব্রাঙ্গিকা এবং মিসেস্ উদ্রো, মিসেস্ 

গাণ্ট, মিসেস্ গিবন্স্, মিসেস্ এম্ ঘোষ, মিসেস্ উইন্স, উপস্থিত ছিলেন। 

মিস্ কার্পেন্টার তাহার প্রথম পদার্পণের পর হইতে এসময়ে এদেশে নারী- 

শিঙ্গাব কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলগিগ্েন। সভার পক্ষ 
ইইনে কুমারী রাধারাণী এই নিদ্দারণ পাঠ করেন-__ “কুমারী ম্যারী কার্পেশ্টার 
স্বীজাতিব উন্নতিকল্পে যে অতীব যত্বশীলা, এবং তিনি যে তাহার নুপ্রসিদ্ধ 
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দেশহিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্তাগণকে অন্তুভূতি কবিছা 

লইযাছেন, তাহ। তাহার পুনঃ পুনঃ এদেশে আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। 

অতএব আমর) বামাহিতৈষিণী সভাব নভ্যগণ সম্থম, রলুতজ্ঞতা এবং তাহার 

মহতম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিবতিশষ শুভ অভিলাষ সহকারে, তাহাকে এই 

বাজধানীতে স্বন্বাগত কবিতেছি।” নিদ্ধারণ সর্বসন্মতিতে স্থির হয়। 

ভারতে আমিবার মম পথে তিনি ষে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত কবিয়া- 

ছিলেন, সেইগুলি উপস্থিত মহিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দ্িলেন। 

চা-পানানশ্তর সভ। ভঙ্গ হয। সভ। অপবাস্থ পাচটার সময়ে আরন্ত হষ্টা 

আটটার সময়ে সমাপ্ত হয়! 

প্রিঙ্গ অব ওয়েল্স্কে স্বাগতসম্তাবণ 

প্রিন্স অব ওয়েল্স্ ( পরবর্তী কালে 10819 ৬] ) এদেশে পদার্পণ 

করিয়াছেন | কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্ধপমাজের পক্ষ হইতে যে অভিবাদনপত্র দান কবেন 

( ডিসেম্বর ১৮৭৫ খুঃ), আমব! তাহার অন্তবাদ নিয্পে প্রকাশ করিতেছি £ 

“রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার ইহ! প্রীতির জন্য হউক ! 

“অতীব গুণোজ্জল অভিজাত রাজকুমার, হৃদয়ের সহিত আপনার প্রতি 

স্বাগত সম্ভাষণ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অন্তগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং 

সন্তা, পবিত্রতা ও শান্তি আপনাতে নিতাকাল বুল হউক। বে কোট 

কোটি দেশীয় লোকের নিকটে জ্ঞানম্য কল্যাণঘয বিধাত। আপনাকে প্রেরণ 

করিধাছেন, রাজোচিত উচ্চতালম্পন্ন আপনাব এ দেশে ক্ষণকাল স্থিতি 

আপনার এবং তাহাদের শ্রণবৃদ্ধীনেব জন্য হউক! 

“নিংভালনের প্রতি সোংস্থুক বাজভক্তি, গুণোত্কষ্ট মহারাণীর প্রতি সাক্ষা২ 

আন্তরক্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগণা কলাণ উৎপন্ন হইয়াছে, 

তজ্জন্য গভীর রুতজ্ঞত। দ্বারা উদ্দীপ্তহৃদর ভইয়া, রাছ্জোচিত উচ্চতানম্পন্ন 

আপনাকে আমর। ম্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । আপনার রাজমাত। ভারতের 

মাত।। প্রজাবর্গের প্রতি তাহার প্রকৃত মাতৃন্সেহ এবং তিনি মহারা্ী- 

সমুচিত সমুদায় গুণে ভূষিত । তাহার চরিজ্রের জন্য আমরা তাহাকে ভালবাদি 
এবং সম্বম করি । আমরা তাহার শাসনের প্রতি একান্ত অন্ুরক্ত, কেন না 

ইহারই জন্য জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, পাঁথিব সৌভাগা, বিদ্যাশিক্ষ। ও 
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বিবেকের প্রমুক্ত ভাব, এবং বিবিধ প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার। 

বিটি শাসন না! থাকিলে এগুলি কিছুই ভোগ করা যাইত না। অভিজাত 

বাজকুমাব, আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি ও আমুরক্তি তবে গ্রহণ 

ককন। 

“ভারতের বিস্তীর্ণ লোকসংখ্য। মধো আমর! অতি ক্ষুদ্রাংশ, উচ্চ পদবীর 

উপযুক্ত করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই বা ক্ষমত। নাই। এরূপ 

হইলেও ত্রাঙ্গসমাজ নগণ্য বা প্রভাবশূন্ত সমাজ নহে। পূর্বাদেশে ইংরেজ 

মভাতাব প্রথম ফল, হিন্দুগণের উপরে ইত্লগ্ডেব বাজকীয ও সামাজিক 

গ্ভাবের অপবিহাধ্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাঙ্মঘমাজেই 

দেখিতে পাওয়। যায, এবং এজন্যই ইহার গুরুত্ব, এজন্যই ইহ] বিশেষ মনোভি- 

নিবেশেব বিষয় । ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দেশের সংক্কাব জন্য অসাক্ষাৎসম্বন্ধে যে 

কতকগুলি লোককে শিক্ষাদান কবিতেছেন, সেই আমবা বাজোচিত উচ্চতা- 

সম্পন্ন আপনার নিকটে উপস্থিত হইতেছি । ইতবাজী বিদ্যাশিক্ষায় পৌত্ব- 

লিক্তা ও কুসংস্কার হইতে আমাদের মন বিযুক্ত হইযাছে; এইবপে প্মুক্ত ও 

শালোকসম্পন্ন হইয়া বিধাতার পরিজ্রাণ-প্রদ বিধানাধীনে প্রাচীন ধন্মশান্ম এবং 

দেশীম অন্তব্যবস্থান হইতে একটি বিশুদ্ধ জাতীয ধর্মমত এবং সামাজিক 

বাবস্থান আমরা উদ্ভূত করিতেছি । আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অর্পণ কৰি 

যে, প্রধানত: দেশীয় ভাবে হিন্দুসমাজ গণন করিবার জন্য আমাদের প্রযত্বে, 

বিটম গবর্ণমেপ্ট--ই্ভার ব্যবস্থাপক এবং রাজাশসনেব উপার, ইহার বাইবেল 

এবং ধন্্যাজক, ইহার সভ্যতা এবং সামাজিক শৃঙ্খল, ইহার সাহিত্য এবং 

বিজ্ঞান, অপিচ খ্রীষ্টান নরনারীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা-_বিশেষ সাহায্য 

কবিতেছেন। আমরা এরূপ প্রণালীতে আমাদের পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষা 
দিতেছি, আমাদের গার্ৃস্থ এবং সামাজিক বাবহাব সকলের সংস্কার করিতেছি 

যে, ভাবতবর্ীযগণের জীবনে পাশ্চাতা সভ্যতা পবিবন্তিতাকার ধারণ করিয়া 

তংসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে | ত্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য উপকারের জন্য 

আমব। গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দান করি। আমরা এই জন্য আহলাদিত যে, 

£'লগু আমাদের জাতীয় ভাব বিনষ্ট না করিয়া, ইহাকে উন্নত কবিয়াছেন। 
খামব। একান্তভাবে আশা করি যে, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি এই 
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ব্যাপারটির সকল দিক্ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং ধাহাব| ত্রিটিষ 

গবণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত এবং ইহার কল্যাণকল্পে নিযুক্ত, তাহাদিগের 

সকলের মনে এইটি মুত্রিত করিয়া দিবেন। আমর। বিশ্বাস করি. ভারতবাসি- 

গণের মন ইংলগ্ কোন্ দিকে শিক্ষিত করিতেছেন ও লইয়া যাইতেছেন, তাহা 

আপনার এ দেশপরিদর্শনে ইংলগু পূর্ববাপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন 

ইংলগ্ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আরও অপ্নিক যোগাযোগ, ইৎরেজ রাজ- 

নীতিজ্ঞগণের ভারতের কাধে সমধিক মনোভিনিবেশ, প্রতাপান্থিতা মহাবাণীব 

বিবিধশ্রেণীর প্রজাবর্গের মধো মিলন এবং রাজভক্তি-সমুচিত একতা-- 

আপনার এ দেশপরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইবে, আমর] সোহস্তক- 

চিত্তে আশা করি । 

“রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি যেখানে যাউন, আমাদের শুভাকাঙ্া 

আপনার সঙ্গে যাইতেছে । আমর! বিনীতভাবে যাচ্ঞা করি এবং সরলচিে 

আশা করি যে, যখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, আপনি 

রাজমাতাকে ভারতের অনুরাগ ও রাজভক্তি অবগত করিবেন । রাজোচিত 

উচ্চতাসম্পন্ন আপনি এবং মহত্তম! রাজপুত্রী স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করুন, 
এই অভিলাষ ও প্রার্থনা । 

ব্রা্মলমাজেব ।” 
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ত্রাঙ্মদমীজের সাধারণ সভায় দলের এঁকা সম্বন্ধে আচার্যোর উপদেশ 

৮ই মাঘ (১৭৯৭ শক, ২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খুঃ) (৭ই মাঘ, ২০শে জানু- 

গাবী হইতে উৎসব আরম্ত টব্রাঙ্মদমাজের সাধারণ সভা কেশবচন্ত্র যে কয়েকটা 

কথ! বলেন, তাহা সর্বাগ্রে বিন্যন্ত কর! নিতান্ত প্রয়োজন । কাধ্যবিবরণ পাঠাদি 

সমাপনান্তে সভাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন যে, "ভারতব্ীয় ত্রাঙ্গসমাজ 

সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন । এই স্বাধীনতাপ্রভাবে যদি আমাদের মধো 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়, তাহার ভন্য কোন ভাবন| নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের 

প্রভেদ হইলেই যে, পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব থাকিবে না, ইহা হইতে পারে ন|। 

স্বাদীনভাবে সকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন। যগন সকলেই 
এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাঙ্ষ, তখন নানাপ্রকার মতভেদ থাকিলেও 

তাহার। এক |” এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান ব্যক্ডি- 

দিগকে বলিলেন, যখন ধীাহার ইচ্ছা হইবে, তিনি তাহার নিকট আসিয়া 

মনেব ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি আহলাদের সহিত সকলের কথা 

শুণিবেন। কেশবচন্ত্রের এই 'কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি 

ইচ্ছা করেন ঘে, ব্রাঙ্গগণের মধ্য মতভেদ হইলেও, প্রেমে সকলের একতা 

থাকিবে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে না। এক 

পরত্রদ্দের উপাসক জানিয়া সকলে সন্তাবে মিলিত হইবেন, মতভেদ কখন 

তাহাদিগকে পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কবিবে না, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে যদি তাহার! 

বিভক্ত হৃইয়াও পড়েন, তথাপি তাহারা এমন একটি স্থল রাখিবেন, 

ঘেখনে সকলে মিলিত হইতে পারেন। উপাস্তের একতায় উপাসকগণের 

একতা, ব্রাঙ্মসমাজের মূলমন্ত্র কেশবচন্্র সকলের মনে স্বদুটরূপে মুদ্রিত করিয়া 

প্ধাছেন। 

৯৩3 
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“আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা 

ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), শনিবার অপরাস্জে, টাউনহলে “আমাদের 

বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা” (081: চ810) 210 1550105115765) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 

বক্তৃতার সার মন্ম ততকালে ধশ্মতত্ব (১৬ই মাঘ ও ১ল। ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক) 

এই প্রকারে সংগৃহীত করিয়াছেন £-- 

“সতা সতাই আমি বিশ্বাস করি, যখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ কবেন, 

তথন ত্বাহার কাধ্যভার পবিত্রাম্সার (বিধাতার ) হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 

প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপাবের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিণামদশিত। 

এবং দয়া দেখিতে পাইবেন । নেজারথ্বাসী সেই মহাপুরুষের নিকট তখন 

ইহ। আবশ্থুক বোধ ভ্ইযাছিল যে, তিনি তাহার ধম্মসমাজের জন্য এইকপ 

বিধান করিঘ। যান, তাহ। ন। হইলে তাহার শিষ্কবর্গকে ঘোর বিষাদ, অন্ধকার, 

সন্দেহ, অনিশ্চয়ের মধো পডিতে হইত । তংকালকার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা 

মনে করিলে, এখন পব্যস্ত হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য দেখা যাইতেছে, 

মানবজাতিব আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্য, তাহার এই সত্য ঘোষণ। 

করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল বে, তাহাদেব বল, শান্তি, পবিভ্রাণ 

এবং প্পথেব নেত। একমাবধ পবিভ্রাস্মা। যখন ঈশা বলিলেন, “সমাপ্ত” 

তথন কি মানবজাতিব পবিভ্রাণের মহৎ কন্মের সমাপন হইল? না, তাহাব 

শিয্কাদিগের ক্গীবন-রক্ষার জন্য পবিভ্রাত্মাব স্বীয় শক্তির আবশ্তাকতা ছিল । 

যাভাতে তাহারা সতা ও পবিত্রতার বল লাভ করিয়া পৃথিবী জয় করিতে 

পারে, তঙ্জন্য পবিত্রানম্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রযৌজন 

হইয়াছিল । এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্য কোন খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্শযাজকের 

লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই । মুশা প্রভৃতি গনিদী ধর্মপ্রবর্তকগণ কি 
ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন না? ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবাণী প্রকাশিত 

হয না? সেপ্টপলের সময়ে এই টদবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত 
হইয়াছে । তীহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের 

ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন । কিন্ত হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রন্থ 

হইতে তাহারা এই মতটী লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীয় জীবন্ত 

নিরাকার ঈশ্বরের কথা যেমন উজ্জল ও স্বন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে, তেমন 
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আব কোন দেশে কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাণাদ্ি ধর্মগ্রস্থের পত্র 

হইতে পত্রাস্তরে চৈতন্বশ্বরূপ নিরাকার ব্রঙ্মের মহিমা সকল বণিত হইয়াছে। 

মামবা এই অমূল্য সম্পত্তি ভক্তিভাজন পূর্ববপুরুষদিগের নিকটে পাইয়াছি। 
্রস্তব ব! মৃত্তিকা-নিশ্মিত ঈশ্বর নহেন, যিনি সারাৎসার চৈতগ্যময প্রাণরূপী 

ঈশ্বব, বিশ্বের সকল স্থানে বসিয়া যিনি সমস্ত কর্মের তত্বাবধান করিতেছেন, 

ঠাহারই কথা আমর| এই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি। আমাদের পূর্বপুরুষের! 

কি কোন কক্সনাসম্তৃত নিগুণ ঈশ্বরের পূজা করিতেন? ন1) তাহারা প্রকৃত 

যোগে পরমবস্ত নিত্য পদার্থ জীবন্ত দেবতাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি 

কবিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাহাদের ঈশ্বর কোন গুণহীন অপদার্থ 

নেন, কিন্তু যথার্থ জলম্ত স্ত্য, সারবস্ত। যোগী তপস্বীরা স্থখসভ্তোগে 

বিবত ভষই্য়া, ধন মান মন্ত্রম পরিত্যাগ করিধা, ব্রহ্গযোগানন্দ উপভোগের 

জন্য যেবপ কঠোর সাধন করিতেন, তাহা! প্রত্তাক্ষ ভাবে দর্শন কর। ইহ| কি 

কেবল অলঙ্কারের কথ।, ন।, তাহার! বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই 

কল সাপধকদিগের সমস্ত জীবনের যোগানুষ্টানেব মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি 

মন্টয়োব বন্ধু, তাহাকেই আমরা দেখিতেছি। তাহারা নিগুণ ব্রত্মোপাসক 
ছিলেন না, মানবকুলের ধিনি পিতা মাতা, তাহাকে তাহারা পুজা করিতেন। 

“বর্তমানকালেব আধুনিক একেশ্বরবাদিগণ এক নিরাকার ব্রচ্ষকে মান্য 

কবেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ এই যে, ঈশ্বর অনন্থভবনীয অপরিজ্জেয়। এই 
নাতির বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাহাকে মৃলশক্তি এবং 

চিনন্তহৃদ্রূপে প্রতোকে জীবনে অন্নভব করিতে পারেন। কিন্ত “ঈশ্বর 

জীবন্ত শক্তি, এই মতটী কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শাস্তি পাওয়া 

ঘা না। কারণ মনোবিজ্ঞানশাস্থ এ কথা স্বীকার কবিয়াও তাহাকে হৃদয় 

হইতে দূরীকৃত করে, এবং তাহার প্রত্যক্ষান্তভূতি অস্বীকার করে। যাহারা 

অস্বীকার করিতে চার, এ সগ্বন্ধে তাহার। পুবাকালের ঘটনা পাঠ করুক। 

ভাবতবর্ষ দ্বৈতবাদ হইতে অছৈতবাদে অবতরণ করিয়া, বহুদিনের ঘোর 
গ'গ্রামের পর শেষ বর্তমান অবস্থায় নীত হইয়াছে । বৎসরের পর বৎসর, 

এতাব্দীব পর শতাবী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভগ্নাবস্থা, জাতিভেদ-প্রথা এখানে 

আমিয়া উপস্থিত হইয়াছে । কিন্ত এখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি 
চে 
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অন্ধকারের মধা হইতে সত্য ও পবিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন । পূর্ববে দেঃ 

দেবীব নিকটে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব উৎসর্গ করিবার জন্য শাস্বকাবের 

শিক্ষা দ্রিতেন, সেই সকল গ্রীতি ও ভক্তির ভাব এখন আমর! নিরাকার 

ব্রঙ্গে অর্পণ করিতেছি । হৃদয়তৃপ্তির জন্ক কোন জভ দেবতা প' 

করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । বর্তমান ব্রাঙ্গমাজে উত্সাহ ও ভব্তিৰ 

সরস ভাব আছে । কেহ কেহ অন্ধোংসাহ ও কাল্পনিক ভাবুকতাৰ দো 

আমাদের উপর আবোপ করেন; কিন্কু তাহাতে ইহ। প্রমাণ হইতেছে ন 

যে, এখানে মন্ততা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিব অভাব আছে, বরং তাহার 

আতিশধ্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিস্ব বাধ! সত্বেও অগ্যকার 

দিনেও আমর। এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে, নিরাকাৰ ঈশ্বব 

আমাদের প্রিয় দেবতা, তাহার শৌন্দধ্য ও আকর্ষণে বিশ্বাসী সাকদিগের 

হদয বিমুগ্ধ হয়, এবং অপৌত্তলিক হইয়। তাহাকে প্রগাট প্রেমেতে পু 

কবা যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটী মত সমু্পন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর জীবস্থ, 

আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমবা দাধী। এই 
তিনটী মত একের মধো অনন্থাত রহিয়াছে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তি৫ে 

বিশ্বাস কবে, সে পরকালে এ জীবনেব দায়িত্বে বিশ্বাস কবিতে বাধা । একটা 

ক্ষুদ্র গুটিকাব মধ্যে আমাদের সমুদাষ ধশ্মশাস্ম নিহিত রহিয়াছে । 

“বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়। অভিজ্ঞতাবিষয়ে বক্ত। বলিলেন, ব্রাঙ্গাদেব 

যেকপ উচ্চ ও সবল হওযা উচিত ছিল, সেরূপ তাহারা নহেন। ব্রাঙ্গদমাজেব 

প্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের 

চিন্তকেও ইহা আকর্ষণ করিপ়াছে। খ্রীষ্টিয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত যে 

সকল শিক্ষিত [লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, স্বাহারাও 

ঈশ্বরের শক্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবল ব্রাঙ্গ- 

সমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার আশান্তরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু 

শতাব্দী গত হইবে । কিন্তু আমরা একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আসি নাই, 
ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন, 
তাহা কে বলিতে পাবে? রক্ষণশীল হওয়া কথন উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর 

হইতে হইবে; যদি আমরা ভয় ও বাধা পাই, হিন্দু ও প্রীষ্টান বন্ধুগণ 
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আমাদিগকে সাহাযা করিবেন । যদি নির্যাতিত হইতে হয় হইব, কিন্তু এমন 

দিন আগিবে, যখন আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হইব। এ অবস্থায় আমাদের 

কোন প্রকার গর্ব অহঙ্কার থাকা উচিত নহে, কারণ আমাদেব সমাজ এখনও 

শিশু, অপরের নিকটে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবাব আছে । আমাদের 

যাহারা বিপক্ষ, তাহারা গ্যামেলাইলের মত বলুন যে, 'ব্রাঙ্গদিগকে পৃথক্ 
থাকিতে দাও, উহাদেব কাধ্য যদি মন্ত'হ্াব কার্ধা হয, তবে ইহা মাপনি বিনষ্ট 

হইবে; কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরের হয়, তবে কেহই ইহার প্রতিরোধ করিতে 

পাবিবে না।১ থ্রীষ্টের শিষ্কদিগের নিকট পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন ম্মরণ 

কব। ইহা কি সম্ভব নয় যে, ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের 

হদযে প্রকাশ করিযাছেন? আমরা কোন মন্ত্কেব বাবা চালিত হইতেছি 

ন|। বেখানে উৎসাহ আন্দোলন মন্ততা, সেইথানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব 

বর্ধমান। ভবিষ্তুতে ব্রাঙ্গঘমাজ যে দিকেই গমন করুক, যে আকারই ধারণ 

করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইযা থাকিব । সত্যই আমাদের একমাত্র 

্রার্থনীঘ | বর্তমান ব্রাঙ্মসমাস্ত ইহার পূর্ণ আদর্শের বিরত অন্করণ মাত্র, 
ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয না। কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় 

ব] সেই প্রেমের পরিবার ? যাহা আমর অঙ্গীকাব করিঘাছিলাম, পৃথিবীকে 

দিব বলিষা, তাহা! কোথায়? বিবাদ বিরোদে আমাদের সমাজ ছূর্ধল হইয়া 

বহিযাছে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি । বিনীত 

ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, এখন সকলে অগ্রগামী হও। হিন্দ 

্ী্টামান্ সকলের পদতলে বপিয়া শিক্ষা কর। হঙ্কাব করিবার আমাদেব 

কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যান, সেই দিকে চল। চল, 

কলে সাহন ও আশার সাইত উন্মত্ত বীরের ন্া মামবা অগ্রসর হই, শরীবেব 

প্রত্যেক রক্রবিন্দু দান কবিষা জীবনকে সার্থক করি; সকল বিদ্ধ অতিক্রম 

কবিঘ| অগ্রসর হইব, একস্থানে স্থির থাকিব না। সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন যোজ্াব 

ধ্যায সকলে বণসজ্জা কর, উৎসাহানলে প্রজলিত হও, সাহসী বীর পুরুষেব 

নায় প্রধাবিত হও, পশ্চাদগামী হইও না। অপ্রুতিহত বীবত্বের সহিত অগ্রসব 

হ9, প্রভূত উৎসাহশ্লি। উত্থাপিত কর, জীবন্ত অগ্নির তেজে তেজন্বান্ হও 
এবং মেই অগ্নিকে স্থায়ী কর। স্বী এবং পুরুষ, যুবা এবং বৃদ্ধ। সকলে 

১ 
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ঈশ্বরের বলে বলীয়ান হও । এমন আমি বলিতেছি না যে, যাহ। কিছু অভি. 

ব্যক্ত হইল, তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই সহাঙ্চভূতি থাকিবে। 

আমাদের সমাজের লোকসংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য অনেকে বলিতে পারেন, 

উহা! দ্বারা কোন উপকার হইবে ন|। 

“হে ঈশ্বর! হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কাধা তু 
দেখ। এই মলকল তোমার সন্ভানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। 

তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেমনি পথিবীতে মহিমান্বিত হউক। 

যাহাতে আমর মতভেদ-সত্বেও পরম্পরকে ভালবাসিতে পারি, এমন 

প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার নিকটে এস। 
আমরা সকলে আপনাপন স্থানে মাইতেছি, এ সময়ে এ গৃহের মধ্যে 

তুমি আমাদের সকলেব সঙ্গে থাক । এস পিতা । আমাদের হৃদয়মধো 

তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইউরোপবামী, 

ধনী, দরিদ্র সকলকে তোমার আশ্রষে, তোমাব পরিবার মধো একত্রিত কব। 

যেকোন স্থানে সেই নিকেতন হউক, তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। 

পূর্ণ বিশ্বাস ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে, 

হে নরনারীগণ! আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিন্দুগণের ঈশ্বর, এবং 

জগতের ঈশ্বরের হন্তে আনি তোমাদিগকে সমর্পণ করি । তিনি চিবদিন 

তোমাদিগকে সুখে রক্ষা করুন ।” 

বক্তৃতাকালে সকলের মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছিল, 
তৎপঙ্গদ্ধে ধন্মতত্ব বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্তাসন্বদ্ধে যখন বক্তা আত্মমত ব্ন্ত 

করিতেছিলেন এবং এক একবার উর্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখনকাব 

গান্ভীধ্য ও জীবস্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। 
বাস্তবিক €সই নিম্তন্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্র্দের সাক্ষাৎ বিগ্যমানত। তখন 

বিশ্বাসিমাত্রেই অস্ুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই স্থগম্ভীর দৃশ্ব 
ধন্মোৎ্সাহ প্রজলিত করিবার যেমন অন্থকূল অবস্থা, এমন আর অতি অল্পই 
আছে। অঙ্্মান দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল, একমুহূর্তের জন্যও কেহ 

শাস্তি বোধ করেন নাই। অন্ঠান্ বারের বক্তৃতা সাধক কিন্বা ব্রাঙ্মদাধারণের 

রুচিপ্রদ হয়, এবার সর্বসাধারণের সম্তৌোধকর হইয়াছে। ছুই এক জন 
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্র্টীধান ধর্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের 

চিহ্ন গ্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটা ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাসবিষয়ে স্থন্দর 
উপদেশপূর্ণ । শেষভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা 

ঘথে্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।” ফলতঃ এবার সর্বসাধারণের সন্তষ্টিলাভের 

কাবণ যথেষ্ট ছিল । ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনবিষযে সকল দেশের সকল 

জাতি হইতে বিশেষ । এই বিশেষ ভাবটি এবারকাব বক্ততাষ বিশদবপে 

বিবৃত হইয়/ছিল। বৈদিক, বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ধম্মেব বিশেষ বিশেষ 

৬াব এমন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, ব্রাঙ্গ অত্রাঙ্গ সকলেবই তাহাতে 

৯৪ আক হইবার বিষয। বেদান্ত যদিও সাধাবণের নিকট নীরস, তথাপি 

উঠ! পবশাতআ্তত্বপ্রকাশ দ্বারা পরব্রহ্ধকে কিরূপ সকলের অন্তরস্থ নিকাটস্থ 

কাব! দিঘাছে, কেশবচন্দ্র তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার নীবসত্ব সর্ধথা অপনীত 

কাবযাছেন। বৈদিক স্ুক্তের মধ্যে প্রাকৃতিকশক্তিব পূজা, এই বলিয়া 

ইাব প্রতি সকলের অন্থরাগ নাই, কিন্ধকু বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও সখা 

বলিযা, এবং তাহার সহিত “সখিত্বের মধুরত্ব” বণন করিযা, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের 

নাড়ৃভাব অভিব্যক্ত করিয়াত্বং হি নঃ পিত! বসো ত্বং মাতা” সাক্ষাৎ 

খুব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, ইহা দেখাইয়া তত্প্রতি বিরাগ কেশবচন্জু 
অপনঘন করিয়াছেন । পৌরাণিক ধশ্ম এদেশে পৌত্তলিকতার কারণ হইয়াছে, 

এজন্য ইহা ব্রশ্গজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষের বিষষ হইয়া উঠিযাছে। কিন্কু কেশবচন্তর 
পৌরাণিকগণের ভক্তি প্রেম অশ্তরাগ বেদাম্ের পববন্গে স্থাপন কবিতে হইবে 

দেখাইয়া, পুরাণের দোষ লঘু করিয়াছেন। 

“ভক্ত পল্পপ্রিয়” এই বিষয়ে উপদেশ 

৫েশবচন্দ্রের চিত্ত ঈশ্বরের পাদপন্মের জন্য প্রলুব্ধ | ম্ৃতরাং এবারকার (১১ই 
খাঘ, ২৪শে জান্ুয়ারী, প্রাতে) উৎসবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে । 

ভক্ত গিনি, তিনি পন্প্রিয়, তিনি পন্নপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাহার অত্যান্ত 
লোড পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প লাভ করেন, ইহা তাহার ইচ্ছা । কোন্ পুষ্পেব 
+৭। বলিতেছি? পৃথিবীর ফুল নহে । ফুলেব ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপন্ন। 
সেই পাদপন্মের লোভে লোভী হইয়া, দিন দিন ঠাহাব হৃদয়ের উন্নতি হল 
কি ন। ভক্ত ইহাই দেখেন। সেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাডিতেছে 
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কি না, তাহা জানিলেই সেই উন্নতি জান] যায় । ধর্ম একটি পুষ্পোগ্যান, ইহার 

মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন, ইহাই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র ইচ্ছ।। এই 

উদ্যানের পুষ্পই তাহার বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। 

ভ্রমরের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই তিনি বসেন। কবিতেব কথ! 

বলিতেছি, ক্ষমা করিবে । সেই ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া এ চরণপন্মের উপৰ 

বসে, আবার উড়ে, আবার বসে। চরণপদ্ম কেন বল। হইল ? বাস্তবিক 

আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার, তাঁহার আবার বণ 

কোথায়? চরণপল্পের উপমা দেওয়া হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহাৰ সম্পর্ম 

কি, তাহা কি বলিব ন।? মন যদি মধুপ্রিয় না হয, পদ্ম ফুটিলই বা, তাহার 

মধ্যে মধু রহিলই বা, আমার কি, আমার ভ্রাতা ভগিনীর কি? সম্পর্ক আছে 

বলিয়াই, যেখানে পুষ্প, সেখানে ভ্রমর আসিবেই । হয় বল, সৌরভযুক্ত কিছু 

নাই, তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব; কিন্তু যদি ব্রহ্মের উদ্যান থাকে, 

আর যদি সেখানে সর্বাপেক্ষ। স্থন্দর একটি পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকপিত 

পদ্ম দর্শন করিবার ক্রন্য কার প্রাণে লোভ ন! হইয়া থাকিতে পারে? মনো- 

লোভ সে পরমেশ্বরের পাদপদ্মের শোভ। যদি আমার হাদয়কে আকর্ষণ করে, 

আমি আকুষ্ট হইয়! পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই 

ঈশ্বর তাহার বাগান খুলিয়! দিয়াছেন | সেই উদ্যানের পুস্পের এমনি লাবণা থে, 

তাহ] দেখিলে আর অন্যদিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু ষণি থাকে, সেই পৌন্দর্ধ 

দেখুক । ব্রাদ্ধ, তুমি সেই স্থন্দর পুষ্প দ্েখিয়াছ কি না? যদি দেখিয়া থাক 
তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়া মত্ত হও নাই, এই অসার কথা মানিব না। হয় 
বল, তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উত্সবের দিন আরো বিস্তৃত 

হইযা অতুল সৌন্দধ্য এবং হমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে ; নতুবা বল, 

তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, 

কিন্তু ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করি না; তাহ হইলে তোমার চক্ষু এমন হইত 

না, তোমার চক্ষে শুফতা থাকিত না। প্রসন্নতা তোমার চক্ষে নাই। আর 

একটি ভাই, তুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাও 

রাখিয়া আমার আরাম হইল; তুমি এঁ ফুল দেখিয়াছ কি না, তোমাকে 

একনট জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, খধি ভাই; 
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তোমাব মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। 
পন্ুফুল না দেখিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। উগ্ভানবামী তুমি, আমি 

বুঝিলাগ- :-:*1” আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, এই অংশ 

হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্ত্র প্রমত্ততার পথে কতদূর 

আবোহণ করিয়াছেন। 

১৩৫ 
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সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন 
ভক্তি ও যোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়ত। 

উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন এবারকাব একটি বিশেষ ব্যাপার । 

কেশবচন্দ্র খন যে ভাবে ভাবুক হন, অপরকেও পে ভাবে ভাবুক কবিদ। 

থাকেন, ইহা আমরা পূর্বাপর দেখিয়। আপিতেছি। তাহাতে খন ভল্ি- 

সঞ্চার তইল, তথন তাডিতপ্রবাহেব ন্যায় সেই ভক্তিব বাহ্বিকাশ সমুদাদ 

মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইঘা পড়িল। এত দূব হইল যে, যে সকল ভক্তিব লঙ্গণ 

তিনি আপনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেন নাই, ভক্তিকে দু্টমূল কবিবাব দন্য 

অন্তরের গভীবতম স্থানে মবরুদ্দধ কবিয। বাখিঘ্বাছিলেন, সেই সকল লক্ষণ 

অচতুর সাধকগণের মধ্য অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। কিন্তু উহাদের মুগ 

গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয নাই বলিয।, উহ্াব| শীঘ্রই অনেকে হাদঘ হইতে 

তিবোহিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার কি প্রদর্শন কবিতেছে ? ভক্কি- 

সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রযোজন, অন্যথা উহা! ভক্ত্যাভাস হইয়াও ভক্তিরূপে 

পরিচিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রে যোগের সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগণও 

ধ্যান চিন্তায় রত হইয়াছেন, কিন্ত তাহাদিগের ভিতরে যোগ ছডাইয়। 
পড়ে নাই । কেশবচন্্র আপনি এ সম্বন্ধে জীবনবেদে ( ৭৫1৭৬ পৃঃ) বলিয়াছেন, 
“ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস 

জন্মিল। মনে হইল, ভক্তিযোগ বাতীত ব্রাঙ্গজীবন কোন কার্যেরই 
নয। ভক্তির রঙ দেখাইবামাত্র শত সহম্ম লোকে সেই রঙে অগ্ত- 
রঞ্জিত হইল, ব্রাহ্মপমাজে ভক্তির রঙ বিস্তৃত হইল । ভক্তির লাল রঙ, 

ঘখন আমার হইল, তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়। সংকীর্তন করিয়া 
প্রেমাশ্র বিসঞ্জন করিতে করিতে ভাবে গদগদ হইলেন । ভক্তি তীহাদের 

খুব হইল । যোগ তত শীত হইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শঞ্ড। 
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ন্্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত । আজ পধ্যন্ত ইহাকে ছুল্লভ বল৷ যায়। 

ধ্বাহাবা এই ছুল্লভি যোগ পাইয়াছেন, তাহার অপরকে ইহা দিতে পারেন না। 

ভক্কি একজনের হইলে, আর দশজনের হইবে। যোগ এত শ্রীপ্র ছড়াইয়া 

পড়েনা। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় ছুই পাঁচটি যোগীর দৃষ্টাস্ত দেখা যায়।” 

দু্নভ যোগ যাহাতে সকল লোক সাধন করিতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষাদান 

প্রবোজন, কেশবচন্দ্রের মনে এই ভাবের উদয হইযাছে। 

"শ্রেণীবপ্ধীন” বিষয়ে বক্ত.তা 

শ্রেণাবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর | ইহাতে অনেক ব্যক্তির মনে অনেক 

গ্রকারেব বিক্ছ ভাব উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, পরে তাহা হইয়াও 

ছিল। এজন্য কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রকান্তে বক্তৃত। দেওয়া স্থির করিলেন। 

তিনি এ বিষধে প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই বিজ্ঞাপনানুসারে 

ই ফার্ধুন, ১৭৯৭ শকে ( ১৬ই ফেব্রুয়াবী, ১৮৭৬ থুঃ) বুধবারে কলিকাতা 

স্ুলগৃহে “ঈশ্বর তাহাপগকে ডাকিযাছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 

কাবধাছেন” (0006 15014 081169 0610) 2070 017551960 01)1))) এ 

বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিন খতের অধিক লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত 

ছিলেন। ধম্মতত্ব ( ১৬ই ফাল্গুনের ) এই প্রকার বক্তৃতার সার দিয়াছেন: 

"তিনি ব্রাঙ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাঙ্গধন্ম প্রাকৃতিক ধশ্ব, 

বৰ আনাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উন্নতি- 
দাধণহ পরিজ্ঞাণ। যাহার! মন্তুষ্যকে জন্মপাপা বিরুৃতম্বভাব বলে, তাহাদের 

দতে, যাহ! কিছু সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সমন্তই বিকৃত। কিন্ত 

আমি তাহ| বলি না, স্বভাবের উতৎকর্ষপাধনই ধম্ম, অলৌকিক আশ্চর্য ক্রিয়া 

থই। কিছু, তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকতাথে 

ধশ্মকে শিক্ষা বল| যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বভাবের অঙ্থদরণ করিতে পারিলেই 

ধ্পাপন কর| হইল। কিন্ধ তিনি যেমন প্রতোক ব্যক্তিকে কতকগুলি 

ধাধাবণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। 
(এখপিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্রিবার জন্য সকলকে অগ্রে সাধারণ 

বিভাগের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে ধাহার যাহাতে অভিরুচি, তিনি 

সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার 
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হন। সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটী বিশেষে বিষয়ে অন্টরাগ 

প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে । এইটী স্বাভাবিক । যিনি সেই দেই বিষয়ের 
পরিচালনা করেন, তিনি তদ্দিষষে নিশ্চয়ই কৃতকাধা হইতে পারেন। এই 

বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না । বিদ্যাশিক্ষাবিষষে যেমন, 

ধশ্মশিক্ষাসন্বন্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্ধন করা কর্তব্য। প্রাকৃতিক নিনথে 

এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইযা থাকে । এইটী বুঝিয়! লইযা যিনি ধশ্মসাধনে 

প্রবৃত্ত হন, তিনি অবশাই পূর্ণমনোরথ হইবেন, সন্দেভ নাই । ঈশবব 

আমাদিগকে নানাপ্রকার অজ্ঞানতা কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধাব কবিথ 

ব্রাঙ্গলমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকার করিতে পাবে? কিন্থ এ 

আসা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র। যথার্থ শিক্ষ। এখন? 

আরস্ত হয় নাই । ধাহাব মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল, তিনি যদি সেই 

দিকে যাইতে চেগী করেন, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এব জীবন গঠিত 

হইবে । ধাহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি, তিনি ভক্ত ভইয়া সদা সব্দুদ। 

ব্রহ্মানন্দরসসাগ্বে মগ্ন থাকিতে যত্ব করুন । যিনি ধ্যান পারণ। যোগ বৈবাগা 

দর্শন শান্তি ভালবাসেন, তিনি কঠোর তপস্যা! ও ইক্ড্রিয়সংঘম দ্বার! ঘোগসাধান 

প্রবৃত্ত হউন । যিনি কেবল সংকাধোব দ্বাবা জনসমাজেব উপকাব কবিতে 

অভিলাষী, তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অস্তরে ঈশ্ববেব 

আভিপ্রায় বুঝিয়া, মিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন, 
তিনি তাহ] দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ 

কবিয়া, সেটী উত্তমরূপে বুঝা চীই | এখানে প্রচাবক এবং সাধারণের মধো 

কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ।' ঈশ্বর ধাহাকে যে বিষয়ে পারগতা এবং উপযুক্ত 

দিয়াছেন, তাহা তিনি সব্বান্তঃকরণে সম্পাদন কবেন, ইহ] তাহার ইচ্ছা। 

স্বভাবের গতি দেখিরা তাহাব ইচ্ছা বুঝিতে হইবে । এক জনের ধ্যান 

করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কি্ছ সেবার 

কাধ্যে তাহাব উপযুক্ততা আছে; এমন স্থলে সেবাক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না 

করিয়া, সেবক হউক | যাহার ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মন্তুত। নাই, 

মে কখন ভক্ত হইতে পারে না। ঘদি চিত্ত সংযত হইয়া থাকে, তবে সে 

যোগী হউক । এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইলে, প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে 
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স্তিব থাকিতে পারেন; তাহাতে উন্নতিও হয়। কিন্তু এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ 

হইলেই প্ররূতরূপে ধশ্মনাধন হইবে, তাহা বলা যায় না । ইহার অপব্যবহার 

হইতে পারে । এ দেশে ছন্সবেশী ফোগী বৈবাগী ভক্তদিগের কুৎসিত ব্যবহার, 

কপটাচবণ অনেক আছে । এ বিষযে সাবধান হইতে হইবে | পবিজ্রতাকে 

মুপভূমি করিয়া, তিনি যে পথে যে আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা 

কবিবেন। সম্ভবমত জীবনকে বিশুদ্ধ ন! করিয়া, কেহ যেন এ পথের পথিক 

হইতে চেষ্টা না করেন। পবিভ্রতার অভাবে হিন্দুসমাজেব মধো অনেকানেক 

যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধম্মের নামে কত অধশ্মাচরণ কবিতেছে, তাহার 

প্রতি দষ্টি বাখিয়।, ধিনি যে শ্রেণীব উপযুক্ত হইবেন, তাহাকে সেই শ্রেণীতে 

ব্ধ করা হউক। অভীবপক্ষে দিনাম্ে একবার উপাসন। করা এবং সচ্চরিত্র 

হণখ। চাই | গিনি যে শ্রেণীতে থাকিতে চাহেন, জীবনের দ্বাবা তিনি 

বিশেধবপে তাহা পবিচঘ দিবেন । ইহাতে ছোট বড, অহঙ্কার অভিমান 

কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর ধাহাকে যে কর্দের উপযুক্ত করিয়াছেন, তাহাকে 

তজ্জন্া মান্য করিতে হইবে 1” 

পরিচারিকাব্রতীধিনী এবং যে'গশিক্ষার্থী ও ভক্তিশিক্ষথাঁকে সংযমবিধিদান 

পাধকগণের শেণীনিবন্ধন বক্তৃতার পর, ৭ই ফাল্গুন (১৭৯৭ শক; ১৮ই 

ফেক্ষযাবী, ১৮৭৬ খুঃ) শুক্রবার, আশ্রমে উপাসনাস্তে শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী 

পবিচাবিকাব্রতেব সংযম-বিধি গ্রহণ করেন। তদনস্তর সাধু অঘোরনাথ 

৫প্প গোগশিক্ষার্থ এবং বিজয়কজ্ঞ গোন্বামী ভক্তিশিক্ষার্থ আবেদন করেন । 

গোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্বতা কেশবচন্দ্র বিশেষ অবগত ছিলেন; অধিকন্ত 

তিনি হৃদরোগের জন্য মরফিয়া সেবন করিতেন। কেশবচন্ত্র বলেন, 

হন্দিপথেব পথিক হইলে, বিশ্বাসের নিতান্ত দুঁতা চাই, তাকে বিশ্বাস- 

নগ্গদ্ধে দুটতা অবলম্বন করিতে হবে, অন্যথা ভক্তি বিকারগ্রস্ত হইবে *। 
সু বউ ০ -শশ চে ৬ লা পা 

* ভক্তাথীর প্রতি প্রথম উপদেশে (১৪ই ফাল্ধুন, কলুটোলায়) এই উদ্দেশেই বলিয়াছেন ১- 

"ভান বিশ্বামমূলক | ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস বিন! ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির 

পধান মবলম্বন দয়] ও মঙ্গলভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাম ভিন্ন হয় ন|।” 

উক্তির মুল স্থির চাই, ভক্তির মুল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মুলে স্থাপিত নঙে, 

তাহা ছুই পাচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়! যার” গোন্ামী মহাশয়ের সম্বন্ধে কেশবচন্দের 
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ইহা ছাড়। তিনি যে মাদক সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে মাদক-সেবন 

হইতে বিরত হইতে হইবে, অন্তথ। তিনি ভক্তিপথে গৃহীত হইতে পাবেন 
না। ভক্তিশিক্ষার জন্য আবেদনকারী ছুই নিবন্ধনেই * সম্মতি দান করিলেন। 
১৩ই ফান্তুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী ) বৃহস্পতিবার প্রাতে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ 

গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাদের জন্য আসন নি্জিষ্ট ছিল। 
একদিকে উপাধ্যাষ গৌবগোবিন্দ রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাহাব সম্মুখে একটি 

কাষ্টাধারের উপরে ব্াশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। ভারতবষীয় ব্রাঙ্গলমাজের 

সমুদাঘ প্রচারকবগকে আচাধ্য কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সঝ্লেই 

দগায়মান হইলেন । উপাধ্যাফ নিম্নলিখিত ভক্ত্যণ্থীর জন্ত সপ্তদশ এবং 

যোগার্থীর জন্য ষোড়শ সংযমবিধি সংস্কতে পাঠ করিলেন । 

প্রাওঃনংন্মরণং সান নামশবণকীত্তনে। 

উপাসন। চ গ্রস্থেভ্ো। বিবিধেভ্যো। ধৃতত্য চ ॥ 

ভাক্তসন্মপিনঃ প্রোকাখ্।নাদেঃ পাঠ এব চ। 

রন্ধনঞ্চানদানপ, দরিঞ্ভরণার্থকম্ ॥ 

ভক্তানাং প্রাণিনাং সেবা তরুগুল্মাদিকম্য চ। 

অ।হারোহম্যহিতার্থঞ গ্লোকাদেঃ পঠিতস্ত চ ॥ 

আারস্রিঃ সতপ্রসঙ্গশ্চ বহসি সুবক্ীর্তনম্। 

প্রার্থনা কীর্তনং দেশে সজনে ভক্তসন্তরিধো । 

আশীযাচনমেতানি সংযমে ভক্তিসিদ্ধয়ে ॥ 

ইতি সপ্তদশ ভক্তিসংযমাঙ্গানি। 

প্রাতঃসংস্মরণং সানং ন।মশ্রবণমেব চ। 

উপাসন! চ শ্রোকাদেধোগসম্বন্ষিনস্তথা ॥ 

পাঠশ্চ বিবিধগ্রন্থাৎ রন্ধনং দানমেব চ। 

অন্নানাং হদরিপ্রায় এসবা চ পশুপক্ষিণাম্ ॥ 
-শসল 

তবিস্তং বাণী পূর্ণ হইতে পাঁচ বৎসরের প্রয়োজন হয় নাই, ছুই ব. বৎসরের র মাধ্যই পূর্ণ হইয়াছে। 
* শেষ নিবন্ধন (মাদক-ঘেবন-ত্যাগ ) শেষ নময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই । 

লুকাইয়া লুকাইয়! অন্যায়রূপে গৃহীত অর্থেব দ্বারা মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়! থাইতে প্রবৃত্ত 
হন। এই ব্যাপার প্রকাণ পাওয়াতে, কলিকাত! ত্যাগ করিয়া, বাগআচড়া! গিয়া! বাস কারতে 

তাহার প্রবৃত্তি হয়। (পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মলমাজ তাাগ করিয়া «'জটিয়া বাবা" নামে আপ্যাত হন)। 

_শিলা 
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তকগুল।দিক।নাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্ত চ। 

ধ্লোকাদেহিতমুদ্দিশ্ঠ পরেষাং পঠনং পুনঃ । 

সংপ্রসঙ্গন্তপস্ত] চ ধ্যানং দেশে চ নিজ্জনে। 

সঙ্গীতঞ্ক স্তবশ্চৈব ভক্তাশীব্বাদযাচনমূ। 

যে(গাভ্যাসো নিশীথেহত্র মংযমে মোগসিদ্ধয়ে ॥ 

ইতি যোড়শ যোগাভ্যাসসংযযাঙ্গানি।* 

ভঞ্তি ও যোগের এই সং্যমব্রতের নিযম পঠিত হইলে, ইহার] সং্যম-ত্রত 

স্বীকাঁৰ করিরা তৎপালনে পরম দেবতার আলোক ও মহায়তা ভিক্ষা করিলেন। 

॥২পব ভক্তি-শিক্ষার্থী আচাধাকে লক্ষ্য কবিয়। বলিলেন, “ভক্তিধন্মশিক্ষার্থী 

5টঘ। আপনার আশ্রত্ধ গ্রহণ করিলাম । দযাম্য ঈশ্বব আমাব শুভসঙ্কল্প 

গিপ কক্ন 1” উপস্থিত গ্রচারকমগ্ডণী সকলে এই বলিঘ। আশীর্বাদ করিলেন, 

“এমব| সকলে ভক্তিশিক্ষার্থী শ্রাতাকে আশীর্বাদ করিতেছি।” এইরূপ 

খোগিক্ষার্থী বলিলেন, “আমি যোগধন্মশিক্ষার্থী হইঘ। আপনাব আশ গ্রহণ 

করিলাম | দথাম্য ঈশ্বর আমার শ্বভমঙ্বল্প পিদ্ধ করুন।” প্রচারকমণ্ডলী 

এলপেন, “আমর|. সকলে যোগশিক্ষার্থী গ্রচাবককে আশীর্বাদ করিতেছি ।” 

পৰিশেষে আচাযা কেশবচন্দ নিগ্বোদ্ধত কথা গুপিতে ব্রতাথিতদ্বয়কে 

এত দান কবিলেন 2- 

“তোমবা ছুইজন এক সমঘ সংমার ছাডিষা ধশ্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। 

ধাক, পড়িখ। থাক্ সংসার, একথ| বলিয়া তোমর। সেবার চলিয়। গিযাঁছিলে। 

দেবাব বাহিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া 

চপিযা যাও। অন্তরের সংসার, অস্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্, এই কথা 

* (১) প্রাতঃম্মরণ, (২) প্রাতঃল্লান, (৩) নামশ্রবণ, (৪ ) নামগাঁন, (৫) উপাসনা, 

(৬) বিবিধ গ্রন্থ হষঈটতে উদ্ধত ভক্তিবিষয়ক ঞ্লোকাদি পাঠ, (৭) রদ্ধান, (৬) দরিদ্রকে 

অনুদ!ন, (৯) ভক্তসেবা, (১৯) পশ্বপক্ষিনেবা (১১) বৃক্ষলতাদিসেবা, (১২) আহার, 

(১০) পাঁতঃকালে পঠিতঃশ্লোকাদি পরিহিতার্থ পুনরাবৃত্তি, (১৪) সৎগ্রসঙ্গ, (১৫) নির্জনে 

স্তন ও কীর্তন, (১৬) সন প্রার্থন] ও কীর্্ন, (১৭) ভক্তদিগের নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থনা। 

যৌগের সংযমবিধিতে 'নামগান' নাই, তক্তিব্ষয়ক শ্লোকাদি' স্থলে যোগবিষয়ক 

শেকাদি পাঠ; 'নিজ্জন ভ্তব ও কার্তন' স্থলে নির্জনে ধ্যান ও তপস্থা, 'দঙ্জন প্রার্থন| ও কীর্তন 

সুলে সঙ্গীত ও স্তব, 'তক্তসেবা" স্থলে দুপ্রহর রান্রিতে যোগাভ্যাস বিশেষ । 



৪০5 আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত 

হইবে । তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রম্ম 

পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাহাকে দেখিলে আনন'সাগরে পরম যোগী, পরম উত্ত 

ভাসেন, যাহার সৌন্দধ্য সর্বদাই ভক্তদিগকে অস্ুরঞ্জিত করিয়া রাখিধাদ্ছে। 

ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গন্তীব 

বিধানের পরমদেবতা শ্বহস্তে কাধ্য করিতেছেন, বুঝিতে পারা যায়। এই 

বিধানের আদিবণ হইতে শেষ বণ পধ্যন্ত সমন্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে 

কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই । সেই শাত্ম কোথায়? সেই বিধাণ 

কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ । বহুদুরে। এই 
পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে, তোমাদের প্রাণ 

আনন্দে পুর্ণ হইবে । 

“বিজয় এবং অঘোর, তোমর| সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদেব ইচ্ছ। 

হইবে, আরও উচ্চতর কোন পামে গিষ। উপস্থিত হই। উপাসনা কেবগ 

তীর্থভ্রমণ | কতক দূরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়। যাইতে হইবে। 

এরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কত বার শেষ করিতে হইবে, 

তাহার সীম। নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড় লোক বলিঘ। 

সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়৷ তোমাদের ভ্রাতা ভগিনী" 

দের পর্দতলে ফেলিয়। দিতেছি । তোমাদ্িগকে রাজবেশ দিব না, ধাশ্মিকর্দেব 

মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। 

তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপরে নহে, কিন্ত সকলের পদতলে । যত 

বার তাহাদিগকে দেখিবে, ততবার তাহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে | পেবাৰ 

বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমরা ভূত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাণ 

বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইঞ্জিয়সংযম অতি কঠিন কাধ্য, কিন্তু যে ইন্রি 

ধযম না করে, সে মরে । যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিজ্র না হয়; শুদ্ধাচাব 

না হও, সকলই বৃথা । ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দুর হও কামরিগু 
দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অন্ুয়া ছেষ, দুর হও 

ংসারচক্র, দূর হও মনঃকষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা, ক্রদ্জবলে বলী হুইয়৷ এই 
কয়টাকে প্রতিদিন 'দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপন্যাভূমির নিকটে 
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মাগিতে দিবে না। ব্রঙ্গ শিখাইবেন, কিসে এ কার্ধা সুসিদ্ধ হইবে । এই 

বপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার, তোমাদেব পুরাতন বন্ধু পাপ 

ভোমাদিগকে সংসারের দ্রিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয। প্রবল 

বিপু জয় করা উপহামের কথ! নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, 

স্বার্থপর, ইহাদের বোগে অধিকার নাই। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, 

এই ছুইজন সমুদাঘ রিপু বিনাশ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি 

কিকপ বাবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিকপে শুদ্ধ বাখিতে হয়, 

ঈশ্বব স্বযং সহায় হইয়া তোমাদ্িগকে শিক্ষা দ্িবেন। তোমব। জান না, 

আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন, কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার 

কম্ম মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিষা হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার 

কবিষা দেয়। একাম্তমনে নির্ভর করিয়া থাক, বিপুকুল বশীভৃত হইবে । 

হদঘকে গ্রস্থত করিয়। সংযকেন্দ্রিয় হইয়া একজন যোগ, একজন ভক্তি অনুসরণ 

কবিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমিও জানি না। 

তিনি প্রসন্ন হইয়। উহা! প্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে, যখন 

তিশি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাহার মন্ত্র, আমার কথার দ্বাবা তোমাদের 
কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিবে । সকলের সঙ্গে সন্ভতাব রাখিযা চলিবে । যেখানে 

কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা; স্ত্রী হউন, সম্তান হউন, সহোদর হউন, 

মাপনাব ব্রাঙ্গ ভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাঙ্গিকা ভগ্নী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ 
পবিত্যাগ করিবে । যে কার্ধয করিলে, যাহাদেব সঙ্গে যোগ দিলে ভক্তিগ্রসঙ্গ 

ভঙ্গ হয়, সেই কাধ্য ও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কবিবে। যদি দশদিন, কি 

একমাসকালও একাকী থাকা আবশ্তক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে । 

প্রুলাভনকে বিষধর জানিযা সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দৃবে বাখিবে। 

সন্যে ঘদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রতপালন কবিতেই হইবে । মন 
দি তোমাদের কাহারও স্গন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। 

চিন্তেব অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশ! মহাপাপ। দ্বিতীয় যহাপাপ পুবাতন 
পাপপোষণের ইচ্ছ।। সর্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরম্পবের কাছে 

এমন ভাবে থাকিবে যে, অন্যে বাধা দিলে 'আমরা ব্রতপালন করিব না 

এরূপ নির্ধন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগুঢ় বিধি সর্ধবদ| অপরাঞ্জিতচিত্তে 

*ত৩ 
চি 
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পালন করিবে । যদি আদেশ পাইয়। তাহা লজ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন 

কর, মহাপবাধ হইবে । অন্ত প্রকার যদি অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন 

করিবে না। অন্ত পাচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া, বিধি-_যাহ1 বাচিবার 
উপায় এবং ওষধ-- তাহার প্রতি কথন যেন কোন প্রকার অযত্ব এবং 

অবহেলা না হয। 

“ভক্তিব অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষ হইতে অশ্র 

পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য কবিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইযাছেন, 

ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে । নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদায 

ভক্তের লক্ষণ । প্রমন্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উতক্কষ্ট অবস্থা 

মনে করিবে । সামান্য নাম উচ্চারণ কবিবামাত্র তোমাব হ্ৃবদষে প্রেম 

উলিত হইবে৷ দিবসে বাত্রিতে ভক্তি তোমাব স্বর্গ হইবে । ভর্তি 

আহ্লাদিত হইবে । চিবপ্রসন্নত। ভক্তের লক্ষণ | 

“যোগপম্মশিশাথী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমীলন করিয়া এমনি ভাবে 

যোগাত্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। 

ঘোব অন্ধকাব দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের নিগুঢত। অন্থভব করিবে যে, তোমার 

পমপ্ত প্রাণের শোত ভিতরে যাইবে । তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কব 

নাই, যাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে । যোগেব এমন অবস্থ! আপিবে, 

যখন ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে । যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত স্তগন্ভীব 

নুখ তুমি দেখিবে । নিমীলিতনয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাহাকে দেখিতে 

দেখিতে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাহাকে 

দেখিতে পাইবে । পরমহংসের ন্তায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধো 

থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে । এই সংসারমধ্যে হংসের ন্যায় কেবল 

সার গ্রহণ করিবে । 

“তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কব। তোমাদের চারিদিকে যাহারা 
বলিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাহাদের কিছু ব্যবধান রহিল । তোমাদের 

ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যেতির বার্তা আসিবে, তাহারা তাহাতেই শিক্ষা 

পাভ করিবেন । 

“আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। 
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ণিক্ষ। করিয়। শিক্ষ। দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব*। এই প্রকার ধর্শজ্ঞান- 

বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধণ্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি । 

ধাহারা তোমাদের নিকটে আছেন, তাহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। 

কে বলিতে পারে, কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন?” প্রার্থনাস্তে অগ্যকার 

অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়, বিস্তারভয়ে আমরা প্রার্থনা ৭ এখানে উদ্ধৃত 

কবিলাম মা। ৃ 

পরিচারিকা ব্রতাধিনীকে ব্রতদান 

পবিচারিকাব্রতাখিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে, ২১শে 

বান্কুন (১৭৯৭ শক, ৩র মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ) শুক্রবার ভারতাশ্রমে কেশবচন্দ্ 

ব্রত দান করেন। উপাসনান্তে তত্প্রতি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয় 

“সময় গম্ভীর, সময় প্রশস্ত । ব্রতগ্রভণাথী, তোমাব সমক্ষে ঈশ্বর, তোমার 

এক দিকে ভ্রাতৃগণ, এক দিকে ভগ্নীগণ। পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে 

এই গম্ভীর ব্রত গ্রহণ করিলে । তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার 

দন অন্তুশানিত হউক শাসনে । ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যন্ত উচ্চ ব্রত 

* এই অংশে কেশবচন্ত্র আপনার ভিতরকার কথা বলিয়াছেন। ন্বর্গগত ভ্রাত! যছুন।থ 

খাম ধশ্মত্তব্বে যোগভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়৷ নিতান্ত বিস্মিত হন । তিনি মফঃম্থল হইতে 

কলকাতা আলিয়া কেশবচন্ত্রকে জিজ্ঞাঞা করিলেন, আপনি যোগ ভক্তি সম্বন্ধে কুটারে যে 

প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এরূপ তো কখন আপনার মুথে শুনি নাই, এ নূতন ব্যপার কি 

প্রকারে উপস্থিত হইল? ইহার উত্তরে কেশবচন্র বলিলেন, “ইহ! সম্পূর্ণ নৃতনই বটে। 

শক্ছিযোগশিক্ষাদীনবিষয়ে যখন আদেশ পাইলাম, তখন আমার হৃদয় কম্পিত হইল। কি 

পিণাইব, কিছুই জানি না, এই ভয়ই আমার হাদয়ে প্রবল হইয়া! উঠিল। কি করিব, যিনি 

আদেশ করিয়াছেন, ঠাহারই নিকটে ঘোর রজনীতে নিশীধ সমধে ছাদের উপরে গিয়! প্রার্থহ।- 

যোগে জিজ্ঞাস! করিলাম, প্রন্তো) দাম কিছুই জানে না, কি প্রকারে শিক্ষার্থীদিগকে যোগ 

ভক্তি শিক্ষ। দিবে। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে গুকাশিত হইয়। বলিলেন, “কি বলিতে হইবে, 

তাহাতে তোর ভয় কি, আমিই সকল বলিয়। দিব।' ঈশ্বরের এই আশ্বাস বচনে আমার হায় 

শাখস্থ হইল, এবং উৎসাহপূর্ববক শিক্ষাানে প্রস্তুত হইলাম । উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়া 

দধিলাম, ঈশ্বরের আশ্বা্বাণী আপনার অঙ্গীকার রক্ষা 'করিয়াছে।” 

' ধাহাদের প্রার্থনাপাঠে অভিগাধ হইবে, ষ্তাছার ১৮১৩ শকের ১জ। আশ্বিনের ধশ্মতত্ব 

দখবেন। " 
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গ্রহণ করিলে । সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ, সহজ নহে, অত্যস্ত কঠিন । অব্ঙা 
হইয়। এই ব্রত অবলম্বন করিয়া, চিরকাল ইহা পালন করা সামান্য ব্যাপার 
শহে। সম্মুখে অনেক ভষ, অনেক প্রলোভন । যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে 
ভবিষাতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না। বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। 
থুলিল এই নুতন পথ । ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন, 'ভয নাই কনা, আমার 
দক্ষিণ হস্ত তোমাকে বক্ষা করিবে । ঈশ্বরের হস্তম্পর্শ অনুভব কর, ঈশ্ববের 
গম্ভীর ধ্বনি অন্ভভব কর। এই হস্ত তোমাকে রক্ষ। করিবে! এই ঈশ্বর 
তোমাকে বাচাইবেন। প্রাণান্তে এই সদগুরুকে পরিত্যাগ করিবে না, 
অবহেলা কবিবে ন।। মনুষ্য তোমার গুরু নহে, স্বয়ং বর্গের দেবতা তোমাৰ 
গুরু হইয়া তোমাকে তাহার দিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন । তোমাৰ 
চারিদিকে ধাহারা আছেন, তাহারা যদি বাধা দেন, মানিবে না; যদি সদর 

সহিত মিলিত হইযা সাহায্য দেন, তাহা! গ্রহণ করিবে । সকলের প্রতি বিনয় 

ব্যবহার কবিবে। তোমার কল্যাণসাধনের জন্য ধাহার] ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক 
হইয়াছেন, তুমি সম্পূর্ণকপে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে । রাগ কৰা, 

পরদ্রবয লোভ কব।, অন্তের স্থখে কাতর হওয়া, অন্যের দুঃখে আহ্লাদ কৰা, 
এগুলি ঈশ্বর তোমার পক্ষে নিষেধ করিয়। দিলেন । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অতি 
অল্প পাইবে; কিন্তু যদিও বাহিরে দৃষ্টান্ত না পাও, অন্তরে অন্তরে ঈশ্ববের 

প্রত্যাদেশ পাইবে । বিধবা হইয়াছ, নিজের সংসার নাই, তথাপি তোমাৰ 

সংসার আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্তু জড়িত হইতে পারিবে না। 

তোমার কন্তা, তাহার স্বামী, তাহার সন্তান, এ সমস্ত গুলিকে যত্বের সহিত 

সেবা করিবে, যাহাতে ইহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহা তুমি দেখিবে, 
কিন্তু সংসারী হইতে পারিবে না। যদি হও, বিধি, আজ যাহা গ্রহণ করিলে, 

তোমাকে দূর করিয়া! দিবে *। যদি কোন মতে, কোন ভাবে, কোন রূপে 
সংসারী হও, তবে এই ভাবে সংসারী হইবে যে, ধাহার তোমার চাবিদিকে 

আছেন, ইহারা সকলে তোমার ভ্রাতা ভগ্নী। ইহাদের সকলের চরণতলে 
ক্রীত দাসীর ভাব লইয়া বসিয়া থাকিবে । ধশ্মের সংসার তোমাকে বিনা 
মূল্যে ক্রয করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্ত তুমি তোমার ও জীবন 

* এই ভবিস্্ধাণী পরিচাঁরিকা'র জীবন সঙ্বন্ধে সত্য প্রমাণিত হইক্লাছে।) /) 
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লেখা পড়া করিয়া ঈশ্বরের কাছে এবং ইহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে। 

তুমি যর্দি বাঁচ, বাঁচিবে পরদেবা করিয়া। আপনার স্বার্থপরতা বিনাশ 

কবিবে। অহঙ্কার, হিংসা, লোভ, আসক্তি বিসর্জন দিয়া, প্রেম শ্রদ্ধা 

সকলকে বিতরণ করিবে । তুমি কি আজ অহঙ্কারের পদ পাইলে? তুমি 

কিআজ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে? নারীদের মধ্যে আজ তুমি বড় 
হইলে? ব্রতগ্রহণার্থী, বল, “না, আমি দামী হইবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ 

কবিলাম, অহঙ্কারী গর্বিত হইবার জন্য নহে। ( আচাধ্যমুখনিঃশ্ত এই 

গম্ভীব শব্গুলি ব্রতগ্রহণার্থী গম্ভীর ভবে অবিকল উচ্চারণ করিলেন। ) 

পবসেব। করিতে করিতে তোমার প্রাণ অত্যন্ত নমর হইবে, তুমিও জানিবে, 
ব্রত লওয়। সার্থক হইল। এই পরিবারের মধ্যে অনেকে আছে, যাহাদের 

ব্যস অল্প, অধর্্ম-পথ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে । তুমি সদ্- 

গুরুকে সহার জানিয়৷ এই ব্রত গ্রহণ করিলে । ভক্তির জন্য নয, জ্ঞানের জন্য 

ন, সেবার জন্য তোমাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি 

উষধ না পায়, তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে যদি কাহারও আহার 

সম্পর্কে কোন ক্রটি হয়, তুমি আপনাকে নিরপবাধী মনে কবিবে না। এই 
পবিবারের মধ্যে কাহারও বিষয়েব আসক্তি প্রবল হইলে, তোমার কি দোষ 

হইবে না? তুমি কেন তাহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে না? অন্যের 

উন্নতি হইল ন! দেখিয়াও, তুমি কেন আপনি আহার করিযা আপনার উন্নাতি- 

লাধন করিলে? পরের ঘরে আগুন লাগিল, তুমি কেন জল ঢালিলে না? 

পবেব হৃদয় সংসারী হইল, তৃমি কেন তাহাকে ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা 

কবিলে না? তোমার যত ভগ্রী, তাহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ 

ভাল করিয়া বুঝিয়া লও । তাহাদের ছুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ত্ত যতদব, 

তোমাকে সে সমুদায়ের উপায় গ্রহণ করিতেই হইবে । তুমি এখন হইতে 

নতন চক্ষে তোমাব ভাই ভগ্ৰীদিগকে দেখিবে। তোমার বাম দিকে যত 
গুলি ভগ্নী আছেন, যাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে, তাহাদেব আহারের 

গিযম ভাল হয়, ধর্মসম্পে তাহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে । 

এই গুরুতব ব্রত পালন করিবার জন্য সাহায্য ও বলের অনেক প্রয়োজন । 

ঈ্বর বলবিধাতা, তাহাকে সুর জানিয়া যদি তাহার চরণতলে পড়িয়া থাক, 
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বল সাহায্য সকলই পাইবে । তুমি যদি নিজে রাগী হও, আর অন্যকে রাগ 
দমন করিতে উপদেশ দাও, পে তোমাকে উপহাস করিবে । তোমার নে 

যদি হিংসা থাকে, তুমি যদি অন্যকে হিংসা ছাড়িতে উপদেশ দাও, মে তোমাৰ 

কথা শুনিবে না। তোমার দক্ষিণদিকে ভ্রাতাগণ বসিয়াছেন, তাহাদের 

সদ্গুণ গ্রহণ করিবে । এই পরিবার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট নীচ যে অবস্থা 

দাসীর অবস্থা--তাহাই তুমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীস্ঠি 

বাখিয়া যাইবে । পরলোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া ক্লুতাথ 

করিবেন । 

“উপস্থিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমরা পরিচারিকা ব্রত- 

গ্রহণার্থীকে আশীর্বাদ করি । [সকলে আমার্ববাদ করিলেন। )” 
ভক্তিশিক্ষার্থী ও যে।গশিক্ষাথার ব্রতগ্রহণ এবং তাহাদের নিত্য ও মাসিক কুতা ও বিশেষ এত 

ভক্তিশিক্ষার্থী ও যোগশিক্ষার্থী পঞ্চদশ দ্রিবস সংযম-ব্রত পালন করিলে, 

২৭শে ফাল্বন, ( ১৭৯৭ শক; ৯ই মাচ্চ, ১৮৭৬ খুঃ) বৃহস্পতিবার, তাহাবা 

ভক্তি ও যোগসম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন । ইহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় জ্ঞানব্রতেব 

জন্য মনোনীত হন এবং তিন জনের প্রতি নিন্নলিখিত নিতাকৃত্য ও মাপিক- 

কতা নির্দিষ্ট হয় £-- 

নিতাকত্য রং 
প্রাতঃ সংস্মরণং নামসাধনোপালনে তথ।। 

পাঠঃ কায্যং সৎপ্রসঙ্গে। ভক্তবুন্দৈশ্চ কীর্তনম্ ॥ 

নিদিধ্যাসনসংযুক্তশ্চিত্তন্ত সংযমস্তথ।। 

এতানি নিতাকৃত্যানি সাধনে ভক্তিষোগয়োঃ ॥ 

মাসিককৃত্য 

পিতরো ভক্তঃ পত্বী চ বিরোধিত্রাতরৌ তথা। 

সম্ততির্দাসদীনাশ্চ তথ! চ পশুপক্ষিণ: ॥ 

এতে সংসেবনীয়াঃ হ্থ্যমসাদৌ তু রি ॥ * 
৬টি শিট নি 

* ডাহা প্রাতঃস্মরণ, (২) নামসাধন, (৩) উপাসনা, (৪) পাঠ, (৫) কাধা, 

(৬) সৎগ্রসঙ্গ' (৭) নিদিধ্যামন ও চিত্তসংযম 

মালিককৃতা-- (১) পিতৃ-মাড্ সেবা, (২) ভত্ত সেবা, (৩) পত্ধী-মেব; (৪) বিরোধী 

ও ত্রাতৃসেব!” (৫) সম্তানসেব1, (*) দাপদাসী ও দীনসেবা, (৭) পশ্ুপক্ষিসেব1। 

পেপ্পী বাশি শপ এ শপ শীত নিতে চে তো শশাশা্িশিপিশীিপিসপিস্পীক 
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যুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজযরুষ্ণ গোস্বামীকে ২৮শে ফাস্ন হইতে 
১৭ চৈত্র (১০ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল) পধ্যন্ত এই বিশেষ ব্রত 

£1ও হইখ ০ 

ধতে কুটুম্থিণী€ দ্ধ! বালিকা শ্চান্যযে।ফিতাম্। 

পশ্যেতং পাদয়ে।নিত)ং বিনীঠো শ্রদ্ধয়ান্িতৌ ॥ 

এবং ব্রতধরৌ স্তাতং মাসমেকং বথাবিধি | 

জনক্ষেমবিধানার্থং পবিজ্রপ্রেমসিদ্ধয়ে ॥ ৯ 

ভক্তিশিক্ষা্থার অনুগমন প্রাথাঁকে সং্যমবিধিদান 

১ চৈত্র (৩০শে মাচ্চ) বৃহস্পতিবার, শ্রীযুক্ত ব্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 

১ শিক্ষার্থী অন্সগমনপ্রাথী হইয়। উপাপনান্তে তিনি এইরূপ পেন আমি 

২৪শিক্ষার্থীর অন্গমন প্রার্থী হইয়া আপনার আশ্রধ গ্রহণ কবিলাম। 

“নখ ঈশ্বব আমার শুভ সংকল্প পিদ্ধি ককন।” উপস্থিত প্রচাবকবর্গ 

এই বলিধ। আশীর্বাদ করেন, “আমর| নকলে ভক্তিশিক্ষার্থীর অন্গগমন প্রার্থী 

হাতাকে আশীর্বাদ করিতেছি।” ইহাকে যে সংযমবিধি অপিত হয়, তাহা ভক্তি- 

শিক্ষাধীর অনুরূপ; কেবল বিশেষ এই যে, ইহার সংযমবিধি মধো “বিবিধ 

গন্চ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষধক ক্লোকাদি পাঠ” ও “প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি 

পবতিতাথ পুনরাবৃত্তি” এই ছুই নিম নাই । 

১লা বৈশাখ পরিচারিকাব্রত।ধিনীর ব্রুতের পুনরুদ্দীপন ও অন্ঠান্ঠের ব্রতগ্রহণ 

(ক্রাধপ্রকাশজন্য পরিচারিকাব্রতাথিনীর ত্রতক্খপন হয়। এই গ্লনে 

হাহা পবিদেবনা উপস্থিত হওয়ায়, ১লা বৈশাখ ( ১৭৯৮ এক, ১২ই এপ্রেল। 
:৮৭১ খুঃ) সেই ব্রতের পুনরুদ্দীপন এবং অদ্ধি বর্ষেব জন্য শিত্যরুত্য ও 

মাপিকরুতা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষ- 

কপে প্রবৃত্ত হইল। কেশবচন্দ্রেব পত্রী ১ল| বৈশাখ হতে এক মাসেৰ 

চা, তাহাব কন্য| শ্রীমতী সুনীতি এক পক্ষের জন্য ব্রত গ্রভণ ই ণ*। 

* বৃদ্ধা, রাতের ও নিকট রি নারী ব্যতীত রদারীর চরণ শ্রদ্ধা ও নি 

সহকারে দর্শন ককিবে। 

1 এই সকল এবং অন্যান্য সমূদায় ব্রতের বিধি সংস্কৃত নবসংহিত।তে পরিশিষ্টাকারে 

মদত হইয়াছে। 
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১ল। বৈশাখ যোগার্থী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তকে মাসব্যাপী নিম্নলিখিত 
ববাগ্াব্রত প্রদত্ত হয়। 

ভিক্ষাশনং সংবরণং হাসস্ঠ1/নবরক্ষণম্। 

অশিতন্সাবশেষন্ত হপত্যান্থাপনং তথা ॥ 

উৎ্সঙ্গে চেদনা ক্রাস্তমসাধাব্যাধিনা ততঃ। 

বক্ষনামজপঃ কার্যে! দ।রাননেহবলোকিতে ॥ 

চতুর্তস্তমিতং স্থানং হাতব্যং পরযোধিতঃ। 

আসনং প্রতি যত্ুশ্চ তথান্নবাঞ্জনস্ত চ। 

ককবিধ্যং রক্ষণীয়ং মালব্া।পি ব্রতস্ত্িদম্। 

বৈরাগান্ত বদ্ধনায় রক্ষিতব্যং সুযতৃতঃ ॥ * 

ব্রৈলোক্যনাথের প্রতি ভক্তিযোগোক্ত নিতা ও মাসিক কৃতা এবং ছুটী বিশেষ নিয়ম 

২রা বৈশাখ (১৩ই এপ্রেল ), বুহম্পতিবার, শ্রীযুক্ত টত্রলোক্যনাথ সান্ন্যালের 

প্রতি ছুই মাসের জন্য ভক্তি ও যোগোক্ত নিত্যকত্য এবং মাপিকরুত্য বাবস্থ।- 

পিত হয়। এই সমধে এই ছুইটি বিশেষ নিয়ম হয় £-- 

১। উপাসনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতগণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসন লইয়া 

উপাসন1! করিবেন । অপর সকলে আসমনবিহীনস্থানে অথবা নিজ নিজ আগন 

লইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন | 

২। যাহার! অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন, অপরে তীাহাদিগের মন্বদ্ধে 

এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন :-- 

১। আসন না পাতা । 

২। দ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া না দেওয়া । 

৩। পরিবারাদির বিষয় না দেখা । 

৪। রোগাদির তত্ব না লওয়]। 

ভক্তাথা বিজয়কে ও সেবার প্রাপকৃষ্ণকে কেব্দুবচন্ত্রের প্রপামপুর্ববক বরণ 
কেশবচন্দ্র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া, আপনাকে কি ভাবে দেখিতেন, 

সালা নে রে লো নানান শব সক প 
রাখা, (৪) কঠোর রোগ ন! হইলে সম্তানাদ ক্রোড়ে ন| লওয়1, (৫) যতবার স্ত্রীর মুখদর্পন, 

ততবার . ত্রঙ্মনামজরপ, ( ৬) পরস্ত্রী হইতে চারি হস্ত দুর অবস্থান, (৭) আসনের প্রতি বর 
(৮) অন্ন ব্ঞ্ন এক গ্রকার। 
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কেশবচন্দের এই ব্যবহারটি দেখিলে, সকলেই তাহা হৃদযঙ্গম করিতে পারিবেন। 

১০ই বৈশাখ (১৭৯৮ শক, ২১শে এগ্রেল, ১৮৭৬ খুঃ) কেশকচন্্ 
ইযুক বিজয়রুষ্ গোন্বামীকে বরণপূর্বক বলিলেন, আমাৰ শ্রদ্ধা ও গ্রীতির 
উপগ্াবন্বরূপ এই বস্থ্াদি আপনি গ্রহণ করুন| 

বিজঘ | গ্রহণ কবিলাম। 

কেশব । আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 5উন। 

বিজ্ঘ। প্রসন্ন হইলাম । 

কেশব । আপনি ঈশ্ববভন্র, আপনি বড, আজি ক্ষুদ, শামি আপনাকে 

গ্রণাম কবি । 

আপনাকে দিলে ঈএর স্বঘং তাহ] হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ কবিলে 

হাহাব প্রতি আঘাত কবা হয়, আপনাব অভ্ন্ববে তিনি অবস্থান কবিতেছেন, 

শামি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম কবি । 

অনন্তর উপস্থিত উপাপকগণমধো শীমুক 'প্রাণরুষ্ণ দন্তকে দণ্ডায়মান হইতে 
বলিযা, কেশবচন্দ্র তাহাকে [বনীতমন্তকে জানত পাতিঘ| প্রণাম কবিলেন এ 
ঠাাকে বনস্থ পাদুক। উপহার দিলেন । 

ধন্মবিজ্ঞানর চারিপেদ 

গ্রান, ভক্তি, থোগ ও সেবা এই চাবিটিব মূল সন, হদয, শান্মা ৪ 
চ্ছা। মন, হৃদয়, আত্মা ৪ ইচ্ছা এই চারিটিকে চাবিখানি বেদ বলিয়া 
২২কাশে কেখবচন্দ্র বর্ণন করেন) কেন না, ধশ্মবিজ্ঞান এই চাবিটি লইঘা সিদ্ধ । 
মাজ পধান্থ মানবজাতির যে উন্নতি হইযাছে, এই চারিটী অবলগ্ধন করিয়াই 

হহঘাছে, ভবিষাতে উহ্ারাই উন্নতির অবলগ্বন থাকিবে; স্থতরাং এ চারি 
ঢাদেব কোন দিন অস্ত হইবে না। এততংমন্বন্ীয় প্রবন্ধের অনুবাদে অধিক 
গণ অধিকার মা করিয়া, আমরা একটি ক্ষুদ্র নিবদ্ধ অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 
বাঙ্গপমাজের প্রথম সময়ের ইতিহাসে জান। ঘার বে, প্রপিদ্ধ বিদ্যার আবাস- 
গল বাবাণসীতে চারি বেদ পাঠ করিবার জগ্ত চারি জন পণ্ডিতকে প্রেরণ 
কব! তইয়াছিল। এখন আর বেদকে ঈশ্বরের অভ্্রান্ত বাণী বলিয়া স্বীকার 

+ধা হয় না, এজন্য চারি বাক্তিকে-_-মন, হৃদয়, আত্ম! ও ইচ্ছা_-এই ব্রাহ্গধর্শের 
১1 বেদ অধায়ন করিবার জন্য নিয়োগ কর! হষ্য়াছে। দুইয়ের তুলনা 

৯৩৭ নী 
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অদ্ভুত; এই জন্য সমধিক অদ্ভূত যে, হঠাৎ তুলনা ঘটিয়াছে। আমাদিগকে 
এ কথা অবশ্য বলিতে হইতেছে যে, গ্রস্থপাঠাপেক্ষা আন্তরিক প্রতি 
অধ্যয়ন ও কর্ষণ করা অত্যধিক কঠিন । ধশ্মবিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই করেক- 
জন অধ্যেত। হইতে ত্রাক্ষপমাজ স্থারী বহুল উপকার পাইবেনই | আমবা 
ইঙাদিগের উন্নতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পধ্যবেক্ষণ করিব ।” 

কুটারে কেশবচন্জের রন্ধন ও ভোজন এবং যোগ ভক্তি বিষয়ে উপদেশ 

কেশবচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব “কাননগমনব্রত” গ্রহণ করিয়াছেন | তিনি সেই 
হইতে তৃতীয়তলস্থ শয়নোপবেশন ও উপাপনাগৃহের সপ্নিহিত, জিতল গৃহের 

সন্নিহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটার নিশ্মাণ করিয়া তাহাতেই স্বহস্তে রন্ধন 
ও ভোজন করিতেন। এই কুটীরে ভক্তি ও যোগশিক্ষার্থীর উপদেখগ্রহণের 
স্থান হইল। প্রতিদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় উপদেশ আরম্ভ হইয়া 

প্রার্থনা ও সংকীর্তনে উহা! পরিসমাপ্ধ হইত । আমর। উপদেশের সক্ষেপ 

বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব। 

ব্রাঞ্গমাজের দেশসংক্কারের কাধো লর্ড নর্থক্রকের সহানুভূতি ও কেশবচন্ছের প্রতি মুন্তিগ্রহণ 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বের, এ সময়ের গুটিকতক বিশেষ কথা এখানে 

লিপিবদ্ধ কর! নিতান্ত প্রয়োজন। বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রক 

কেশবচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। তিনি ইংলগ্ডে গমনোগ্যত হই! 

কেশবচন্দ্রের নিকট, ব্রাঙ্গগণ দেশসংস্কারের যে কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন, 

তৎ্প্রতি তাহার পূণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন? মদাপান-নিবারণ, অণীতি- 

শোধন, যুবকর্দিগকে সংপথ-প্র্র্শন এ সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ উতদাহ 

দিলেন; মদ্য ও নাট্যশালা দ্বার এ দেশের যুবকদিগের যে সর্বনাশ হইতেছে, 
তৎসম্বদ্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লঙ নর্থক্রক মুখে এ সকল কথা কেশব- 

চন্দ্রকে বলিয়া তত্প্রতি আপনর অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন, তাহা নহে; তিনি 
এ দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ 
লক সাহেবকে তাহার নিজের জন্য কেশবচন্দ্রের প্রতিমৃত্তি চিত্র করিতে 
অনুমতি দেন । লঙ্ নর্থক্রক একদিন প্রকাশা সভায়, কাহার কাহার চিত্র 

প্রস্তুত করিয়াছেন, সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেন; কিন্তু কেশবচন্দ্রসন্বন্ধে ভিনি 

বলিলেন, “আমি আর একজনের প্রতিমৃপ্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্ত 
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প্রকাশা স্থানে আমি তীহার নাম এই জন্য উল্লেখ করিলাম না, কি জানি, 

তদ্দাব। তাহার স্বাভাবিক বিনয়ের উপরে আঘাত করা হয়।” যখন কেশব- 

চন্জেব সঙ্গে সোপানেণী দিয়া নীচে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন বলিলেন, 

'আমি আপনাকে মনে করিয়াই ও 'কথ। বলিষ়াছি। এই সময়ে জয়পুরের 

শির্পবিদাালর হইতে কেশবচন্দ্রের পঙ্কনির্মিত অর্ধ প্রতিমৃত্তি আইসে এবং 

অন্ত্য শিল্পবিদ্যালয়ের একটি ছাত্র উপাসনাভাবে বসা কেশবচন্দ্রের 'প্রতিমৃ্ডি 

লিথোগ্রাফ করেন । 

প।পমকলের শ্রেণীনিবন্ধন 

এই সময়ে (২রা এপ্রিল, ১৮৭৬ খুঃ) কেশবচন্ত্র নিয়লিখিত প্রণালীতে 

পাপনকলেব শ্রেণীনিবন্ধন করেন ১ 

১৭ অনী-নরহত্যা, বাভিচাব, মিথা। সাঙ্গাদান, চুবি, আক্রমণ, বঞ্চনা, 

অবিশ্বাস | 

*্য শ্রেতী-মনতাপরারণতা, অত্যাচার, পবদ্রব্য আত্মসাৎ্করণ, কুদৃষ্টি, 

পরনিন্দা, অপকারেব প্রতিশোধ, অন্তায়াচবণ, নিষ্ঠুব বাক্য, 

দেবাবমানন।, সংশয | 

হয অরণী--এক্রাধ, দ্বেষ+ঈর্ষ।, অহঙ্কার, লোভ, রিপুব উত্তেজনা, নিষ্রতা, 

মিথ্য। বলিবার ব| ভূলাইবার জন্য অভিলাষ, সময় বক্ষ না 

কর|, কপটতীা, স্বঙ্গাতিবিদ্বেষ, অন্যাযাচবণে অভিলাষ, 

বিশ্বাসের চাঞ্চলা | 

ওর্থ শরেণী--উপাসনায় অনিয়ম, উপাসনামন্দিরে ন| যাওয়া, উপাসনাকালে 

মানসচাঞ্চল্য, হৃদয়ের শুক্ষতা, এদাসীন্য, নিরাশা, স্বার্থপরতা, 

সাংশারিকত।, লঘৃচিত্তত|, সময, শক্তি ও পনের বৃথা ব্যয়, 

অভ্রাতভাব। 

৫ম শেণী--আধ্যাম্সিক বিষয়াপেক্ষা সংসারেব বিষয়সমূহকে অধিক 

মনে করা, শক্রকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি 

প্রবলান্ঠরাগের অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাল করিয়। 

অনুভব ন| করা, নিরবচ্ছিন্ন যোগের প্রতি বিতৃষ্কা। 

এই শ্রেণীনিবন্ধনপহকারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, কার্ষ্যে ও চিন্তায় যে পাপ প্রকাশ 

১ 
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পায়, তদপেক্ষ! আমাদের অন্তরে নিধত যে পাপেৰ মূল নিভিভ থাকে 

তাহাকেই মাবাত্মক বলিয়! কেশবচন্দ্র প্রতিবিধান করিযাছেন। কেন ন। 
এই মূল নিহিত আছে বলিষা, প্রলোভন আপিলে কার্যে ও চিন্তায সেই সকল 

পাপ প্রকাশ পায। মানুষ কাধ্যে ও চিস্তায প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ 

মনে কবে, এবং তজ্জনা বিচাব কবিয়। থাকে, কিন্ত অন্বদন্ণী ঈশ্বর আমাদের 

অন্তবে লুকায়িত পাপ দর্শন করেন, এবং তজ্জন্য আমরা তাহ কর্তৃক 

দণ্ডিত হই । 



৪৬ 

মাধনকানন 

মেোডপুকুর উদ্ভানে সাধনকানন-প্রতিষ্ঠা 

নাধনের জন্য একটি নিদিষ্ট স্থান যাভাতে হয, তজ্জন্য কেশবচন্দেব মনে, 

বৃদিন তইল, যত্বু উপস্থিত হইয়াছে । ১৮৭৫ থুষ্টাব্ের ১৫শে এপ্রিলের 

মিবাবে আমরা এইবপ 'একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, “ত্রাঙ্গ সাধকিগেব 

চন্য, গোগসাধনেব নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন । ঈদৃশ স্থানে অভাব 

ধিলঙ্দণ অনুভব করা মাইতেছে। এমন ধনী ও দাতা বাক্তিকি নাই, ধাভারা 

ঈদণ পির উদ্দেশা সাপন জন্গ একথণ্ড ভূমি দিতে পারেন ?” সাধকগণেব 

মাভাঘা করিবেন, একপ দাতা ও ধনী কোথায়? ম্থৃতবাং কেশবচন্ত্র, আপনার 

নাহ| কিছু সামান্য আঘ আছে, তাহ। হইতেই এই অভাব পূরণ করিবার জন্য 

উতস্তক হইলেন । মোডপুকুর আমাদেব প্রাচীন বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের 

নিপদতিস্থান, সেইথানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবাব বত্ব হল । মোডপুকুরে 
উদ্যান ক্রয করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। 

ই হউক, এই বন্ধুব যাত্বে শ্রীরামপুবেব গোল্বামিগণেব নিকট হইতে সহশ্ 

নান একটি উতরষ্ট উদ্যান ক্রীতত হইল । কেশবচন্ত্র এই উদ্যানেব “সাধন 
কাণন” নামকরণ করিবেন, স্থির করিলেন। উদ্যানক্রয়ান্তে মে মাসের 

( ১৮৭৬ খুঃ ) প্রথম ভাগে, কেশবচন্দ্র উদ্যানেব সকল প্রকার ব্যবস্থা! কবিবাব 

জমা তথায় গমন করেন, তিনি এই কাধো কি প্রকাব বান্ত ছিলেন, নিন্ে 

উদ্ধন পত্রে তাহা প্রকাশ পাবে । 
মোডপুকুর 

১০ই মে, ১৮৭৬ খু: । 

প্রি কাস্ট - পু 
এখানকার জনা একগানা ১০ ফুট টানাপাথ অন্যই চাই । 98০0171 

1710 হইলে ভাল হয়। খবরদার, যেন অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে 



১০৪৯৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

মন্দ না হয়। দড়ি হুক সমুদায় সরঞ্জাম সহিত ৩টার গাড়ীতে কোন্নগর পথা্ব 

রওয়ানা করিয়৷ দিবে । ওঝা দ্বারবান্ সঙ্গে আসিবে । ভুবন যদি সঙ্গে আস্যি 
১৪0০1) এ 1১০০ করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমাৰ বউ 

ঘবে আলমারির মাথায় ও এখানে ওখানে ঘে ছোট ছোট 9১515 ছবি আছে, 

তাহাও এ লোক মারফতে পাঠাইয়া দিবে । আর যদি কিছু পাঠাইবাব 

স্থবিধা হয়, পাঠাইবে। ৪ট। ৪॥টার মধ্যে এখানে দ্রব্যগুলি আস! চাই। 

অবশ্য অবশ্য । ওঝাকে ঠিকানা বলিষা দ্রিবে। বোধ করি, ওঝা আঙ্গ 

এখানে থাকিয়া কাল আম কাঠাল লইয়া যাইবে । আমার অদ্য ফিরিবাব 

কথা । দেখি, কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোডাগুলি আছে, এখানকার জনা 

তাহা পাঠাইতে হইবে । 

শ্বীকেশবচন্দ্র সেন। 

৪টার মধো যদি নৌকায় আসিতে পারে, তাহ। হইলে কি. ভাল হম ন।? 
পত্রপাঠ পাখা কিনিতে হইবে । 

১৯শে মে (১৮৭৬ থ্ঃ), মোড়পুকুর হইতে কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত ভাই 
কান্তিচন্দ্রকে'সাধনকানন-প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণপত্সর পিখেন £-- 

শুভা শীর্ববাদ;__ 

আগামী কল্য (৮ই টজ্যষ্ট, ১৭৯৮ শক) ২৭শে মে, ১৮৭৬ খৃঃ) সাধন 

কানন প্রতিষ্ঠিত" হইবে । তোমরা অস্থগ্রহপূর্বক মোড়পুকুরে আমিযা 

উপাসনাদি করিবে । 

শ্রীকৈশবচন্দ্র সেন। 

এই নিমন্তরণান্থুসারে বন্ধুগণ কপিকাতা হইতে: মোড়পুকুরে গমন: করেন । 

কেশবচন্দ্র অগ্রেই- সপরিবারে তথায় অবস্থান, করিতেছি্ুলন । উদ্যানের 

পূর্বদিকে নিভৃত স্থলে কণ্টকীবৃক্ষাবৃত স্থানে উপাসনাভূমি নির্দিষ্ট, হয়। 

এই স্থান-ও সাধনকানন প্রতিষ্ঠাসহ্বন্ধে ধন্মতত্ব (১৬ই জ্জাষ্ট, ১৭৯৮ শক ) 

লিখিক্কাছেন, “কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যস্থলে লৌহবত্মের পার্থে একটা 

ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটি অতি নিভৃত, বিবিধ ফলপুপ্পের বৃক্ষ লব্তা দ্বারা 

পরিশ্মোভিত। কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনাস্থান, 

তদ্গাতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত. করা, হইয়াছে । 



সাননকানন ১০৯৫ 

চতুদিক তরুরাজিতে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র সরোবর, নানাজাতীয় 

পঙ্গিগণ এখানে মধুরম্বরে গান করে? বাপ্পীয় শকটের গমনাগমনের 

নির্দোষণব্ বাতীত অন্য কোলাহল শ্ররতিগোচর হয না। শনিবার (৮ই জোট) 

(২০শে মে) প্রাতে কলিকাত। হইতে ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া, উপরি উক্ত 

ক্ষচ্জাযাতলে কুশাসনোপরি শান্তভাবে উপবিষ্ট ভইলেন; অতি গম্ভীর মধুরভাবে 

উপাসনাকাধা সমাণা হইল । তদনস্তর 'ব্র্ষক্পা হি কেবলম্ এই গানটী 

কীর্থন করিতে করিতে, উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন সাধনস্থানে এবং পুরদ্ধারে পরিভ্রমণ 

করা হয়।” উপাসনান্তে সাধনকাননসম্বদ্ধে কেশবচন্ত্র যাহা বলেন, তাহা 

নি উদ্ধত হইল । ( ১৬ই টজ্যষ্টের ধন্মতত্বে প্রষ্টবা ) 

“স্বর্গ কেমন? উদ্যানের ন্যায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর 

দেখ ঘাঘ। শাদ্বকারেরা একবাক্য হইয়! স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্ 

উদ্যা'নব ন্াষ। যেখানে পুষ্প সকল প্রন্ষটিত হয, পাখী কল গান করে, 

ক্ষ দকল নবীন পল্লবে পরিশোভিত হয়, যেখানে স্থপন্ধ ফল সকল প্রহ্থত 

হইয়। রসনাঘ স্থ বিধান করে, যেখানে সবোবরের শীতল জল শুষ্ক ককে 

মবস কবে, যেখানে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বৃক্ষতলে বিলে অতি অদ্ভুত স্থখের 

উদঘ হঘ, যেখানে বিষয়কাধা ভুলিযা মন আরাম ভোগ করেঃ এমন ষে 

উদ্যান, ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । কিন্তু, হে ভক্তগণ, ্্গে 

পু্প৭ নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষলতাও নাই, কোন জড়বস্ও 

সাই। তবে উপমা দিতে হইলে, উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং 

রগগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে । স্বর্গকে স্মরণ কবাইয়! দেয়, পাপমনকে 

প্রৃতিস্থ কবে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? কিন্ত 

স্বর্গে এ সকল জডবস্ত তিলার্দও নাই । তবে যেমন উদ্যানেব শোভা-সন্দর্শনে 

বীব মন পুলকিত হয়, পাণী ডাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ 

মীহল হঘ, স্বর্গের সৌন্দর্ধা-দর্শনে. স্বর্গের বাণী-শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ-স্পর্শে 

সেইপ স্বুখ হয়, এই সাদৃশ্ত । অতএব, হে তক্তগণ, তোমরা পুষ্পলতাপ্রিয় 

হ৭, পক্ষিসরোবরপ্রিয় হও । উগ্মান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, 

এাস্বাদন, দ্রাণ এবং ম্পর্শ-স্থখের আকর, স্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইরূপ, 

আম্মার সমুদয় ইন্জ্রিয়ের পরিতৃপ্থির কারণ। এইজন্য চিরকাল ভক্তের! 
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বশিয়াছেন, স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়, উদ্যান শিক্ষার স্থান। উদ্যানে পাশীব! বুথ 

গান করে না, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত; বিচিত্রবর্ণ পক্গীর। ভক্তকে ভক্তবৎনলের 
দিকে আকর্ষণ করে । ভক্তের প্রাণ স্বভাবতঃ বলে, পাখী আবার গা, সুন্দৰ 

বিভঙ্গম থেম না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তীহাব নিকট টানি 

লি৪| এইবূপে উদ্যানে শ্রবণ-মধুরতা আস্বাদন করা যায়। চক্ষে আবাৰ 

দেখ কি! একটী প্রস্মটিত গোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। তাহারা কেমন 

কোমল, দেখিতে কি তন্দর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টা ফুল লইঘ 

বসিয়া বলিতেছেন, ভক্ত, দেখ, আমি তোমীর জন্য এই ফুলগুলি লইঈথা বিষ 

আছি ।? বাস্তবিক সে ফুল মাটীর ফুল নভে । ব্রঙ্গের হস্তরচিত হইয়া তাহা: 

বন্ধের হস্তেই রহিযাহে । সেই ফুল রচন। করিতে এবং দেখাইতে পাবেন 

কেবল তিনি । ঈশ্বব আরে। বলেন, 'নন্তান, এই ফুলগুলি তোমাবই হাতে 

স্সেহের উপহার দিলাম; ভক্ত সৌরভ এবং মৌন্দযা ছুই পাইফ। রুতাথ 

হইল | এই ভাবে একটী ফুল হাতে কর লক্ষ টাকা ভাতে কর। অপেঙ্গ! 

অধিক | ধন্য তিনি, ঘিনি ঈশ্বরের ভাত হইতে ফুল লাভ করিঘ1 আপনাৰ 

বক্ষে স্থাপন করেন। ফুল যে তোমার গুরু, তাহ। কি, ভক্ত তুমি ভান 

না? ফুল এই শিখাইবে, “ভে ত্রাঙ্গ। পাথরের মত বুক রাখিণ নাঃ আমাৰ 

নষ্ট। যিনি, তিনি কেমন কোমল । তুমি আর পাথর হৃদয় লইয়া, পাথর দেবতা 

পূজা করিও না) পুম্পপ্ুরুব নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, কোমল ঈগবের 

পূজা কর। অতএব এই উদ্ভানকে সামান্য মনে করিও না। ডবল 

পিতার এই স্থান। মুর্থের। বশিবে, অন্ত স্থান কি ঈশ্বরের নহে 9 ভাই, 

অন্য স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিন্ধ যে স্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা, 

করি, তাহাকে তাহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে । একটা তণ 

তোমাকে বিনয় শিক্ষ। দিবে । নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার 

অনেক শিখিবার আছে। একবার স্বগীর ভাবে দেখ, দেখিবে, উদ্যানের 

পাখী, ফুল, বুক্ষ, লতা, সরোবর, তৃণ সমুদায় একপরিবার হইয়?, €তোমাকে 

কত স্বর্গের কথ। বলিবে । স্থখী হইবে, হে ভক্ত, যদি উদ্যানপ্রিয়ঃহও | 1 এই 

জন্য এই উদ্যানরত্ব ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিতেছেন | অধম অযোগাদিগের 

হস্তে এই উদ্যান দিলেন । যাহাতে উদ্যান দ্বারা আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে 
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পাবি, এমন সাধন করিব । আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত 

নহি। আমরা ইহার পাখী, তৃণ, ফুল, বুক্ষ, লতাব নিকট শিক্ষা! করিব। 
আমব! পরের লোক বড় বিরুত হইয়াছি, মহরের কাধ্যেব ভিতরে ত্রহ্ষজ্ঞান 
ব্রগপ্তি থাকে না; অতএব যেমন সাধুসঙ্গে মন সাধু হয়, তেমনি এ নকল 
ঈগবেব হস্তের সাধু পবিত্র রচনার মধ্যে বাস করিধ| প্ররুতিস্থ হইব, এবং 
আবাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাঙ্মদিগের প্রাণকে পরিতোষ করুক, 
দগাম্য ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন। পবমেশ্বরের আদেশে ব্রঙ্গভক্ত, ব্রহ্মযো গী, 

বঙগদাণক এবং সাধারণ ত্রার্গদিগের কল্যাণের জন্য এই উদ্যানের 'সাধনকানন, 

নামকরণ ইল 1” 

সাধকগণের মাধনকাননে প্রতিদিনের দিনযাপন সম্বন্ধে মিরারের নস্তব্য 

মাধনকাননে কেশবচন্দ্র পরিবার ও বন্ধুবগসহ নিঞ্জনবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উদ্াণের পূর্বদিকে বুক্ষতলে উপাসনাস্থান ও কুটীব নিম্মিত হইয়াছিল । 
এই কুটারে রন্ধনকালে শান্ত্পাঠ ও যোগ ভক্তিরঞ্টপদেশ হইত। ইহার 
মঞ্চলে এখানে কি প্রকারে দিনযাপন করিতেন, তাহ! আমাদিগের ম্মরণে 

থাবিলেও, ততস্ময়ের মিরার (৪ঠা জুন, ১৮৭৬খুঃ) হইতে আমরা অচ্বাদ 
কধিঝা। দিতেছি । “অন্পদিন হইল, যে উদ্যান (সাধনকানন ) ক্রর করা 

£যাছে, তাহাতে কেশবচন্ত্র এবং তাহার অন্যামিগণ প্রাচীনকালেব অথচ 

নত্ন প্রকারের ধরণে বাস করেন। তীহাব! বুক্ষতলে ফুশাসন, বনাতের 

মান এবং ব্যান্রচশ্মের উপরে বপিয়া গ্রাতঃকালে একজ্ উপাসনা] করিধ। 

থাকেন। এই উপাসন! আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পব তাহার। 

বন্ধন করেন, এবং ছুপ্রহরের মধ্যে তাহাদের ভোজনকাধ্য শেষ হয়। আহারের 

পব অদ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, এক ঘণ্টাকাল তীভারা সংগ্রসঙ্গ করেন। 

তদশন্থর কেহ কেহ লেখা পড়া ও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া থাকেন? 
এপধার্টে জল তোলা, বাশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পৌতা, 
গাছ সবাইয়া দেওয়া ও জল সেঁচা, ীহাদের কুটিব প্রস্তত করা, নানা স্থান 
পরিঙ্কার করা, এই সকল কাধ্য করিয়৷ থাকেন, কেউ মাথা খুলিয়া, কেউ 
াথায় ভিজা গমছা বাধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্যন্ত 

 এইবপে কার্ধ্য করিয়া, অর্দঘণ্টা বিশ্রামাস্র, সকলে নিজ্জন সান গমন 
১৩৮ ৬ 
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করেন। সন্ধা। ঘোর হইয়া আসিলে- মনে কর, সাড়ে সাতট। হইলে 

তাহার। সংকীর্তন আরম্ভ করেন । তৎপর কীর্তনের দল বান্ধিয়া বনে আঙচ্ছর 

পাড়ার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটারে প্রবেশ করিয়৷ গৃহস্থেব 

কল্যাণার্থ কীর্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্ষের ভিতবেও, বাৰু 

কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কম্মচারী এবং অন্যান্য বড় লোকের সঙ্গে পত্রাপত্র, 

আলবাট হলের উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রভণ, সংবাদ, 

পত্রে প্রবন্ধ লেখ! ইত্যাদিরও সময় পান।” কেবল প্রচারকবর্গহ এই গ্রকাৰ 

গ্রাম্যোচিত জীবন অবলঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহ নহে; কেশবচক্র্েব পত্বী « 

কন্যাগণ পুক্করিণী হইতে জল তুলিয়! আন। প্রভৃতি গ্রামা নারী ও বালিকাগণেব 
কাধা আহলাদের সহিত করিতেন । 

প্রি্ম অন ওয়েল্সের ভারতে পদার্পণের ম্মতিরক্ষার্থ “আলবার্টহল” স্থাপন 

এস্থলে আলবার্টহলসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । প্রিন্দ অব ওয়েলদেব 

ভারতে পদার্পণের স্বৃতিরক্ষার জন্য, আলবার্ট হল কেশবচন্দ্র স্থাপন করিবার 

অভিপ্রায় করেন। যাহাতে জাতিনিব্িবশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক 

স্থানে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্য এই হল স্থাপিত হয়। এই কাধোর 

সর্ব প্রথমে মহারাজ হোলকার আট সহম্, জয়পুরের মহারাজ পাচ সহস্র, 

মহারাণী স্বর্ণময়ী এক সহস্র ( অতিরিক্ত দুই শত পুস্তকালয়ের জন্য ) এবং 

অন্যান্ত ব্যক্তির দানে একুশ হাজার পাচশত মুদ্রা সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক 
লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এ কাধ্যে বিশেষ সহায়তা করেন। 

“ল্যাণ্ড একুজিশন” আইন অনুসারে কলেজস্কোয়ারের ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্সি 
কলেজ গৃহ ও ততসম্পিহিত ভূমি ক্রীত হয়। গবর্ণমেণ্ট টাকা দান করেন। এ 

সময়ে হল প্রস্তত হইয়াছে, পুস্তকালয়-স্থাপনের জন্য ইংলগাদি হইতে পুস্তকাদি- 

সংগ্রহের নিমিত্ব যত্ব হইতেছে, ছুই একটী ছোট ছোট সভা ও"হলে” হইয়াছে, 

তবে কলেক্টর এখনও ১৮৭০ থুষ্টাব্জের ১০৭ আইনের ব্যবস্থান্ুপারে সমুধার 

কাধ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই । আলবার্ট হলের কাধ্য যতদুর অগ্রসব 

হওয়া চাই, তাহ। হয় নাই । 

সাধকগণের কাশনব্রত গ্রহণ 

এই সময়ে সাধনকাননস্থ সাধকগণ ৩রা আষাঢ় (১৭৯৮ শক; ১৬ই জুন, 
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১৮৭৬ থুঃ) শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাসের জন্য নিম্নলিখিত 
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নিষেধ 

| ১) বিশেষ প্রয়োজন ও অনুমতি বিন! কানন ত্যাগ) (২) আলশ্য; (৩ )উপব।স ; 

(৪) পরনিন্দা, (৫) দ্িবানিদ্ত্রা; (৬) রাত্রিজাগরণ ; (৭) অনুমতি বিনা ফুল পাড়া। 

বিধি 

১। অতিথি-সমাগমে দণ্ডায়মান ও তাহার ঘখোচিত সেবা। 

২। বিশেষ ভার, যথ! £-_ 

(১) ফল বুক্দ সেবা-ত্রেলোক্যন।থ সান্যাল। 

(২) ফুলের গছ সেবা অঘোরনাধ গ্প্ত। 

(৩) ঘাট ওউপাসনাস্থান পরিক্ষার_-বিজযকৃঞ্ঃ গোন্বামী। 

৩। ফল ও ফুলের উপহার প্রেরণ। 

১। বিবিধ শান্ত্োন্ধত বচনাদি অনু[ন ত্রিশটি কণ্ঠস্ত কর!। 

৫। .এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য নাধাগুনারে চেষ্টা ১- 

(ক) আমি কোন নিষযে অহঙ্ক।র মনে আসিতে দিব ন1। 

(থ) আমি নারী সন্গন্ধে কোন কুচিস্ত। মনে আসিতে দিব ন|। 

(গ) আমি পরহথখে কাতর হইব না। 

(ঘ। আমার জিহ্বা আমেদে, ভ্রমেতে বা অসবধানতায়ও মিথা| বলিবে ন1। 

($) আমি কাহারও জদয়ে শক্ত কথার দ্বারা পীড়া দিব ন|। 

(চ) চিন্তায়, বাকোতে ও কার্যোতে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব । 

(চ) আমি ত্রীতাদিগের প্রসননত1 ও আশীর্ববাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল হইব। 

(জ) আমি নিজের মঙ্গল, সাঁধুসেবা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম 

ন! করিলে, ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব ন1।৯ 

৬। দেশস্থ ও বিদেশস্থ বন্ধুদিগের হিতার্থ তাহাদিগকে ধর্দসন্থান্ধে অন্যুন ক্রিশখানি 

পত্র লেখা। 

মাধনকানন হইতে প্রত্যাবর্তন, স্ত্ীশিক্ষয়িত্রীবিগ্ঠালয়ে পুরস্কারদান ও ব্রান্দিকাসমীজে উপদেশ 

বর্ধার বিশেষ প্রাছুর্ভাব চা | সাধনকানন সাধকগণেব অবস্থানের 

্ টু আটটা প্রতিজ্ঞার অনুবাদ উপাধ্যা় ডা রায় দ্বারা সংস্কৃত গ্লোকে 

হইযাছিল। 
রর নিই, 

এ 000] টে 

চি হালিলস ির্ 
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আর:উপরযুক্ত রহিল না। উপাসনা, নিজ্জন সাধন প্রভৃতি সমুদয় বৃক্ষতনে 

নিষ্পন্ন হইত । অতিবৃষ্টিনিবন্ধন এ সকল স্থান আর ব্যবহারযোগা থাকিল 

না। পূর্বকালে সাধকগণ এই চতুর্মাস ব্রত আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ-গৃহে বাস 

করিতেন, গৃহস্থগণ তাহাদিগের যথোচিত পেবাকাধা সম্পাদন করিতেন। 

সাধনকাননস্থ' সাধকগণকে অগত্য' কলিকাতায় প্রতাবন্ধন করিতে হইল। 

কেশবচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নহেন। ইতংপূর্কে 

স্ীশিক্ষয়িত্রীবিগ্যালয়ে পরীক্ষা হইয়া গির়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী 

ইংরাজী পরীক্ষা হইয়াছে । বিগ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা মিসেস্ 

উড্বো৷ এবং মিস্ চেম্বারলিন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাহার! পরীক্ষী করিয়া যে মত 

প্রকাশ করেন, তাহা অতীব উতসাহকর | এখন বিগ্যালয়ে পুরক্কারদানের উদ্যোগ 

হইল । ২২শে জুলাই (১৮৭৬ খুঃ) শনিবার পুরস্কারদানের কাধা নিশপ্ন 

হয়। অন্তান্ত বাক্তি মধ্যে মেস্তর উড়ো এবং তাহার পত্বী, সিসেস্ রেনোল্স্ 

মিসেস্ গ্র্যাপ্ট, মিস্ উইলিয়ম্স্, মিসেস্ হুইলার, মিসেস্ উইল্সন্, মিসেস্ সিমন্স। 
মিসেস্ এম্ ঘোষ, মিস্ চেম্বারলিন্, ব্রিসষ্ক, এম্ ডি, ফাদার লাফৌ, রেবাবেও কে 
এম্, বানাজ্জি, রেবারেও্ু, সি এইচ. এ ডল্ উপস্থিত ছিলেন । মান্যবর লেপ্টনেণ্ট 

গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন । বাবু প্রতাপ- 

চন্ত্র মজুমদার কর্তৃক. সংক্ষিপ্ত' বাৎসরিক. বিবরণ পঠিত হয়। সার রিচার্ড টেম্পল 
ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সংক্ষেপ এই £--ভন্র মজিলা ও ভদ্রগণ._ 

আমি যে এখানে আসিতে পারিলাম্ তজ্জন্ত আহলাদিত হইয়্াছি। স্থানটির 

দুশ্য আনন্দকর, যাহার! একজ্র হইয়াছেন, তাহাদিগেষ দৃশ্যও মনোহর। 
বিদ্যালয়ের অল্পবর়ন্ব। মহিলাগণের উন্নতি অতি সন্তোষকর, কেন না এখন 

তাহারা যাহ| পাঠ ও বাচন| করিলেন, এবং যে সকল প্রবন্ধ আমার্দিগকে 

দেখাইলেন, তাহাতেই উহা! সপ্রমাণ হইতেছে । হাতের লেখা উৎকষ্ট 
প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল; আমি আহলাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় 

এই প্রথম নয়, একপ বিদ্যালয়ে হিন্দু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জন করিয়া 

থাকেন। যদ্দিও শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, আমার সম্মুখস্থ বন্ধু, মনে করেন 

ন। যে, এদেশে স্তীশিক্ষা প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে.) এ দেশে এ 

স্ঘন্ধে কিছু যে উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমরা মনে না করিয়া থাকিতে, পারি 
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না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে, যদিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহ। 

হইয়াছে, তাহা খাঁটি হইয়াছে । উপস্থিত ব্যন্তিগণকে দেখিয়াই 

বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, দেশীয়, ও ইউরোপীয় ভদ্র নরনারী ঈদৃশ 

বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্লে বিশেষ যত্বশীর, ইহাতে এ কান্ত ভাল না হইয়া 

থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বাগ্মিতা ও ধশ্মোংসাহের জন্য গ্রনিদ্ধ বাবু 

,কশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বন এ কাধ্যে আপনাদিগকে নিয়োগ 

করিয়াছেন, আমরা ইহ! হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। 

বিদ্যালয়ের কাধ্য নির্বাহকগণ যাহ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদিগের সন্ত 

থাক| উচিত নহে, আরও তাহাদের অধিক কর উচিত। যদিও বিদ্যালয় 

বাঙ্গনমাজ কর্তৃক সংস্থাপিত, আমি মনে করি, অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীগণকেও 

মাহলাদের সহিত ইহাতে গ্রহণ করা হইয়। থাকে। (হা হা ধ্বনি) 

মাগি বিশ্বাম করি, দ্রেশীয়া অন্ান্ত মহিলাগণ অপেন্ষ। ব্রাঙ্গ মহিলাগণ 

মহজে শিক্ষ। গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাব সন্দেহ নাই, সমঘ়ে এ 

বৈষমা অন্তহিত হইবে । আমি আহ্লীদিত হইয়াছ, এ. বিদ্যালয়ে 

গবমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, এতগ্ৰারা বিদ্যালয়ের কর্মণ্যতা বার্দীত 

হা উচিত। আমি যাইবার পূর্বে বলিতেছি, এই বিদ্যালয়ের কাধ্যাধাক্ষ 

এব" পুষ্টিপোবকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন থে, বাঙ্গলার বর্তমান লেপ্টনেণ্ট 

গব্ণরেব নিকট যেরূপ.সরল সমুদয় সহানুভূতি তীহার। লাভ করিবেন, এমন 

মার কোথাও নহে ( আনন্দধ্বনি )1” সাধনকানন হইতে প্রত্যাগমনের পর 

কেশবচন্্র নিয়মপূর্ববক ব্রাঙ্গিকা-সমাজে উপদেশ দেন। এই সকল উপদেশের 

নধো ঈশ্বর সুন্দর, পরলোক, পরলোক মনোহর, বিবেক ব্রদ্ধবাণী, বিবেক 

হনদর, এই, কয়েরটি উপদেশ মুত্রিত হইয়াছে । ঈশ্বর সত্য, এইটি সর্ব প্রথম 

উপদেশ । দুঃখের বিষয়, এই উপদেশটি ত২কালে লিখিত হয নাই। 

মুসলমান প্রেমিক সাধকগণের, প্রতি কেশব্চপ্দের অনুরাগ 

কেশবচজ্জের চিত্তে এ সময়ে নব নব ভাবের উদ্রেক হইতেছে। ভক্তির 

বিবিধ প্রকার ভাবের বিকাশ এবং তৎ্সহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় 

অন্থরাগ তাহার হৃদয়কে আসিয়। অধিকার করিয়াছে । এক দিকে শান্ত দাস 
নগা বাংসল্য প্রভৃতি ভাবের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর একদিকে . 
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হাফেজের প্রেমোন্মত্ততা তাহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোন 

কালে পারস্য ভাষা পাঠ বা উহার একটি অক্ষরও ন্বহন্তে লিপি করেন নাই। 

ভাই গিরিশচন্দ্রের নিকট হাফেজের গজল শ্রবণ করিধা, তাহার চিত্ত ততপাটে 

ব্যাকুল হইল । তিনি প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাহার নিকটে হাফেজেব গভগ 

পড়িতে লাগিলেন, এবং গজলগুলি স্বহন্তে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 

লিপি এমনই সুন্দর হইয়াছিল যে, যন্ত্রে মু্রিতের ন্যায় দেখাইত, এব মনি 
দেবেন্দ্রনাথের পধান্ত মুদ্রিত গ্রন্থের পত্র বলিয়৷ ভ্রম জন্মিয়াছিল। কেশকচন্দ 

কয়েকটী গজলের ইংরাজী অনুবাদ মিরারে (নই জুলাই, ১৮৭৬ খুঃ ) প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । কেশবচন্দ্রের নিকটে হাফেজ, মওলানা রুম প্রভৃতি নিবতিশন 

প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর প্রিয় হইল যে, ভাই গিরিশচন্দ্র যখন হাফেজেব 
১ম খণ্ড দুদ্রিত করিলেন, তখন তাহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উতরুষ্ট কাগছে ভ নাই 

বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে মুসলমান ধশ্মে কোন সাধক আছেন, 

বা উচ্চ আধ্যান্সিকভাবাপন্ন লোক আছেন, ইহা! কাহারও বিশ্বাস ছিল না, মেই 

মুসলমান ধর্দ্দের সাধকগণের প্রতি ত্রাক্ষগণের চিত্ত নিতান্ত আকুষ্ট হইয়! পড়িল! 

মুসলমান ধর্মের দিকে যেমন, হিন্দুধর্দের দিকেও তেমনি আকর্ষণ 

মুসলমান ধর্মের দিকে যেমন সকলের অন্বাগ বাডিতে লাগিল, তেমনি 

হিন্দুধশ্মের দিকেও চিত্তের আকর্ষণ এত দূর হইল যে, ভক্তি বৈবাগা 

প্রভৃতি শব্দ ব্রাঙ্গধন্মে আসিল দেখিয়।, শ্রীষ্টানগণ বলিতে আরম্ত করিলেন এত 

দিনে ইহারা হিন্দু হইতে চলিল। এমন কি, তত্ববোধিনী পত্রিকা সাধকগণেব 

শেণীনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন । তাহার ভয় এই যে, এবপ 

শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুকিয়া পড়িবেন এবং তাহাদের হদ্য 

নিতান্ত সঙ্কচিত হইয়া যাইবে । তাহার মত এই যে, প্রত্যেক সাধকেব 

সকল ভাবের প্রতি স্মান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন । প্রত্যেক ব্রাঙ্ষেরই 

সাধারণ ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবং তৎসহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও 

থাকিবে, ইহাই ম্বাভাবিক; কেন না, তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্য শীত্রই 

জনসমাজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে । আমাদের ধন্মপিতা মহষি দেবেন 

নাথে যোগ ভক্তি কশ্ম সকলই আছে, কিন্তু তাহাতে যোগভাব প্রবল, ইহা 

আর কে না জানে? 



মাধনকানন ১১০৩ 

প্রসন্নবকুমার ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ ও আ।দ্বপদ্ধতি 

সাপনকাননে অবস্থিতিকালে ভ্রাত| প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতা পরলোক 

গমন কবেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র শ্রাদ্ধপদ্ধতি নিবদ্ধ করেন। এই 

শ্রাদ্ধেব বিষয় ধন্মতত্ব ( ১৬ই শ্রাবণের ) এইরূপ বলিয়াছেন, “২রা শ্রাবণ 

( ১৭৯৮ শক; ১৬ই জুলাই, ১৮৭৬ থুঃ) রবিবার, মোডপুকুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে নৃতন প্রণালী প্রস্তত 

হয় তাহা আমরা স্থানান্তরে ( ১৬ই আাবণের ধন্মতত্বে) প্রকাশ করিলাম । 

আমাদের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়। কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহ] ইহ] দ্বারা 

শনেকটা বুঝা যাইবে | ইহাতে জাতীর এবং দেশীয় ভাব যতদুর থাকিতে 

পাবে, তাহার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদার'্তাও 

বঙ্ষিত হইযাছিল। বিবিধ দানসামগ্রী দ্বারা সভামগ্ুপ সজ্জিত হইলে, 

মান্ধীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কশ্মকর্তা আসীন হইলেন । প্রথমে 

যুক বিজয়কষ্জ গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসনা কখন, পরে অধ্যেতা 

শযুন্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগের ছারা 
কতিপয় শ্লোক পঠিত হয়, শেষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় উদ্াব 
মধূবভাবে একটা প্রার্থনা করিলেন । তীহার প্রার্থন। দ্বার| তখন পরকাল যেন 

মামাদের নিকটবর্তী বোধ হইয়াছিল । প্রসন্ন বাবু যথাসাধা অর্থব্য় করিয়া 

পবলোকগত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি ব্রাঙ্গধর্শা- 

মতে শ্রাদ্দ করিলেও, প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুটুর্গণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে 

এবং আহারাদি করিতে কুন্ঠিত হন নাই। এইবূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া, 

বিশুদ্ধ রীতিতে সামাজিক ক্রিয়। নির্বাহ কৰিলে, হিন্দুদিগের বিরক্তির কোন 

কাবণ থাকে না” 



৪৭ 

যোগ ভক্তির উপদেশ * 
( ১৩ই ফাল্ধন, ১৭৯৭ শক-_- ১৪ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক, ২৪খে ফেব্রুযাবী-- 

২৮শে জুলাই, ৯৮৭৩১ থুঃ) 

কুটারে যোগ ভক্তি সন্ধে ঘে সকল উপদেশ হয, তাহার একটি সংগ্িগ 

বিবরণ লিপিবদ্ধ না কৰিলে, কেশবচন্দ্রের জীবনের একটা মহত্তর কাধ্য তাহাব 

জীবনীতে অন্ুলেখিত থাকিয়৷ যাইবে, .ধাহারা তাহার জীবনী পাঠ করিয় 

তাহার অন্তর্বর্তী 'প্রদ্ষটিত ভাবনিচয়ের পরিচয লাভ করিতে অভিলাষ 

করিবেন, তাহ] অসম্পন্ন থাকিবে. এজন্য আমরা যত সংক্ষেপে পাবি, সেই 

সকল উপদেশের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি | একদিন 

ভক্তির, আর একদিন যোগের বিষয়ে উপদেশ হইত । এ প্রকাব বিধবণ 

দিলে, বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার স্থবিধা হইবে ন।; এজন্য প্রথমে ভক্তির, 

তত্পবে যোগের পরে সংক্ষেপে আমরা দিতেছি । সর্বপ্রথমে আমরা যোগ ও 

ভন্তিৰ সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি । 

বোগ ভক্তির সাধারণ বিষয় 

ভক্তি ও ঘোগের সাধারণ ভূমি সতাস্বরূপ। এই ইনি আছেন, এইরূপে 

ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি ন। কবিলে, ভক্তি মূলশৃন্ত ও যোগ অসম্ভব হয়। ন্মবণ 

এখানে পরম সহায়। “আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন 

এইটি স্মরণ করিতে হইবে । প্রথমে ভাবগুণবিবজ্জিত সত্য ধারণ করিতে 

যত্ব করিবে, ইহাতে বস্ত-ধারণ দুঢ়মূল হয়। এই সত্য-ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 

জ্ঞানে অনস্তত্ব সর্ধবদ1 রাখিতে হইবে । মন স্থির করিতে না পারিলে, ন৷ 

যোগ, না ভক্তি সিদ্ধ হয়। মনের চাঞ্চলোর হেতু, অন্ত চিন্তা ও ইন্দিয় 
প্রাবল্য বা পাপ চিস্ত।। ধাহারা সাধনার্থ মন স্থির করিবেন বলিয়! সন্কপ্প 

করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে অন্ত চিন্ত। বা পাপচিন্তা আসিতে দেওয়া 
সা শশীশিিিপীশা্ীশিপি টিটি 

* যোগ ভক্তির উপদেশগুলি গ্ব্রক্মগীতোপনিষৎ” নামে পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 



যোগ ভন্তিব উপদেশ ১১০৫ 

নত্যলজ্বন ও সংকল্পপিদ্ধির ব্যাঘাত। অন্ত চিন্তা, ইন্দরিয়প্রাবল্য বা পাপচিস্ত। 

উপস্থিত হইবামাত্র “দূর হও” এই শব্দ গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে উচ্চারণ করিম়। দুর 

কবিয়া দিতে হইবে । স্থিরত।-সাধন চারিভাগে বিভক্ত করিতে পার] ষায় :-. 

(১) স্থান, (২) আসন, (৩) শরীর, (৪) মন। মনের স্থৈধ্য সাধন 

হঠ্য নির্দিষ্ট স্থান থাকা চাই, অন্যথা ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্তন করিলে, তৎসহ 

গনেব অস্থ্র্য্যে বাড়িবে। আসনসম্বন্ধেও এ কথা। তবে বিশেষ এই, আসন 

এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্লেশ না হয়, অথচ তাহার মূল্যবত্তাদি 
চন্য তংগ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়। উহ! বিক্ষেপের কারণ না হয়। হন্$পদাদি 

কমিক চালন। দ্বারা অঠ্বযো উপস্থিত হয়, হবতরাং শরীবকে শ্থিবভাবে বাখিয়া, 

ক্লেখকর ন। হর, এরূপভাবে আমনে বমিতে হইবে। অঙ্গপরিচালনে স্থষ্যৈ- 

নন্ধে প্রথম নিয়ম “দূর হ” বলিয়া বিরুদ্ধ চিন্তা দূর করা। তত্তিনন পাঠ চিন্ত। 

গঙ্গীত প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রয়োজন । কেন না, ভাল লাগে না 

বলিয়া যদি তাহা না করা যায়, তাহা হইলে মন হ্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, অস্মধো 

বাড়ে। এই গ্ৈধ্যসাধন আত্মসংযম; আত্মস্যম ব্যায়ামের ম্তায় বলবুদ্ধিকর। 

চিত্তের সমতা ন| হইলে, মনে অস্থ্র্য কথন নিবৃত্ত হয় না, এজন্য স্থখে ছুঃখে, 

স্থতি শিন্দ। প্রভৃতিতে চিত্তের সমতা রক্ষা করিবে। দৃঢপ্রণালী অবলম্বনীয়, 

গাধনাবস্থাতে মন্ঃসংযম, সঙ্গীত ও পাঠাদিতে আতিশয্য ত্যাগ (কেন ন| 

আতিশধ্য হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়), মনের উত্তাপ ও খৈত্যের সমতা 

রক্গা জন্য “সব্গুরু ভরসা” বা “দয়াময় সহায়” “শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ” ইত্যাদি 

বাক্য উচ্চারণ, সজন নিঞ্জন ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ বিপদ, 

একা বা নকলের সঙ্গে, সর্বত্র একভাব রক্ষা, পরিবারের জীবন ও লজ্জা 

বক্ষার ব্যবস্থাপূর্ববক নিশ্চিন্ত হইয়! সাধন, এই সকল উপায়ে সমতা সাধন 

কবিতে হইবে । কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ রিপু প্রবল, সে ব্যক্তি সত্যের 
আলোকে ঠিক করিয়া, সমুদায় জীবন তংসম্বন্ধে সাবধান থাকিবে, এবং নিজ্জিত 

বাখিবার মাধন অবলম্বন করিবে। প্রবল রিপুকে কখনও বিশ্বাম করিবে 

না, কেন না বুদ্ধ বয়সেও উহা ছারা পতন হইতে পারে। পরিবারসম্বন্ধে 

ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু জনসমাজে 

বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, ইহাতে বিবিধ অবস্থার 

১৩৯ ৯ 



১১০৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

উপযোগী পূর্ব হইতে ব্যবহার স্থির না করিলে মন বিচলিত হইবে। কথ; 
জনসংসর্গে যাইব না, এ প্রতিজ্ঞা বৃথা । একতো! এ যুগে উহা ঈশ্ববেং 

আদেশ নয়, দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা করিয়া সঙ্গত্যাগ কঠিন। হ্ৃতরাং কোথা; 
কিরূপ বাবহার ঘ্াবা মন স্থির রাখিব, ইহা পূর্ব হইতে স্থিব কবিযা 
রাখা কর্তব্য | 

ভক্তি 

হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি । যে কোন পদার্থ সত্য, শিব ও স্থনাব, 

তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদ্দিত হয় । এই তিন গুণের কোন একটীব 

অভাব থাকিলে, ভক্তির পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং উহার বিকার উপস্থিত হয়; 

সত্য মঙ্গল সুন্দর পুরুষে ভক্তি অপিত হইলে, উহ! অবিরুত থাকে । এই 

পুরুষের শৌন্দর্ধ্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরম্ত, দয়া ও 

প্রেমেতে উহার স্ফত্তি। সৌন্দধ্যে যখন মগ্রভাব উপস্থিত হয়, তাহা উহার 
প্রগল্ভাবস্থা । শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য, প্রীতি দ্বারা শিব এবং প্রগল্ভা উন্নত ভক্তি 

দ্বারা সুন্দর ধৃত হয়। ভক্তির প্রতিষ্ঠা পুণ্যভূমির উপর | যখন পাপ চলিয় 

গেল, পুণ/ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশান্সের আরম্ভ। এ কথায় এই 

আসিতেছে যে, মানুষ সচ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়; কিন্ত সচ্চরিত্র- 

তার সঙ্গে কোমলতা ও কঠোরতা ছুই থাকে, যেখানে কঠোরতা, সেখানে 

ভক্তি নাই, যেখানে পুণোর সঙ্গে মধুরতা থাকে, সেখানেই ভক্তির প্রকাশ। 

পুণা চিত্তভূমিকে নিশ্মল করিলে, ভক্তি আসিযা তাহাকে বিচিত্র বর্ণে তৃষিত 

করিবে, এইরূপ হওয়া চাই। ভক্ত হইয়! মানুষ পাপ করিতে পারে, ই 

নিতান্ত ভক্তিশাস্মবিরুদ্ধ কথা । পাপ ছাড়িয়! পুণাবান্ হইলেই পরিভ্রাণেব 

শ্যন্্র পরিসমাপ্ত হইল, আবার ভক্তিশাস্ত্ের প্রয়োজন কি, ইহ1 বলিতে পার 

না। খুব ধশ্থানুষ্ঠান করিয়া সাধু হইয়া যন বলিল, 'আমার এ সকল কিছু 
ভাল লাগিতেছে না", এই বলিয়া উহা নিতাস্ত ব্যাকুল হইল । এই ব্যাকুলতায 

ভক্তির স্যত্রপাত হয় । ঈশ্বরকে পাইলেই এ ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, তাহাও 

নহে; কেন না যত দূর ভক্ত ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, তাহাতে তাহার পর্যাপ্ত 

তৃপ্থি হয় না, আরও দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন। ভক্তি অতেতুকী 

এই জন্য যে, উহাতে কেবল ভাল লাগা আর না লাগাই মূল । কেন ভাল 
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লাগে, কেন ভাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা 

কর, ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন, ভাল লাগছে, 

তাই ভাল লাগছে । ভক্ত এই জন্য কখন হাসেন, কখন কাদেন। কখন তিনি 

হাসিবেন, কখন তিনি কাদিবেন, কিছুই বলিতে পারা যায় না। 

ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত । এখানে নিম্নভূমির কোন পাপ ব৷ পুণ্যের 

কথা না আপিলেও, ভক্ভিশাস্ত্রের নৃতনবিধ পাপ ও পুণা আছে। শুষ্কতা 

ভক্তিরাজ্যের পাপ, প্রেমের উচ্ছ্বান পুণা। সত্যকথন, উপাসনা, সেব। এ 

গকলেতে যদি ভক্তের স্থখ না হয়, হদয় শুষ্ক থাকে, প্রেমোচ্ছাস না হয়, তখনই 

ভযানক পাপ ঘটিল বলিয়! তিনি কাদিয়। অস্থির হন, অন্গুতাপানলে পাপানলে 

তাহাব হৃদয় দগ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হৃদয় কোমল হয়, ছুঃখের জল 

সুথে পরিণত হয়; অন্থুতাপের পর সহজেই ভক্তের হ্বদয়ে আননের বারি 

বষিত হয়। আশ্চর্য এই, “এখানে আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই, ইহা ভাবাই 
প্রেমণয়কে ডাকা, না পাওয়াই পাওয়ার যূল।' ফলত: ভক্তির আস্ত 

বাকুলতায় যন্ত্রণায়, শেষ প্রেম শাস্তি আনন্দে । ইহার স্বর্গ প্রেমসরোববে 

বাম, নরক শুফতাবূপ মরুভূমি । 

ওক্তি অহেতুকী, বলা হইয়াছে, কিন্তু হেতু নাই, তাহা কি কখন হইতে 
পাবে? আমরা হেতু জানি ন| বলিয়াই অহেতুক বলা। ইশ্বর যাহা করেন, 
তাহাব হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়া মানুষের দিকে সাধন থাকিবে না, ইহা 
কখন হইতে পারে না। ভক্তি ছুই প্রকার, (১) সাধনপ্রবলা ভক্তি, 
(২) দেবপ্রসাদপ্রবল! ভক্তি । যেখানে দ্েবপ্রমাদ, সেখান হইতে ভক্তির উদয় 

ইয, মেখানেও সেই ব্যক্তিকে ভণ্ভিরক্ষা করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন । 

বাইাবা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন, তাহাদের আবার ঈশ্বরের 
গুতি নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্যক | বস্্বতঃ এখানে লাধন ও করুণ। এ দুইয়ের 

এধ্য আছে। ভভ্কিপথে ঈশ্বরকে যোল আনা দিতে হইবে, কিছুই রাখিলে 

চনিবে না। কিন্তু ঈশ্বর বলিতেছেন, সব দিলেই যে তিনি দিবেন, তাহা নহে। 

শদুদায় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম না, ভক্তির উদয় হইল না, এরূপ 

হব কেন? ঈশ্বর চান যে, ভক্ত বিনয়ী হন, দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না 

করেন। বিনয় ও ধৈধ্য শিক্ষা দেওয়া! ঈশ্বরের উদ্দেশ্য । সাধনের মূল্য 

ঠ 
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দিয়া তাহার দয়াকে ক্রয় করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবেকি 

আর সাধন করিব না? সাধন করিব বৈ কি? সাধনের ফলদান তাহাৰ 
হাতে । দাড ফেলিলাম বলিষ! বাষু আসিল, তাহা নহে; রুষক ক্ষেত্র কর্ষণ 
কবিল বলিষ বুষ্টি হইতেছে, তাহা নহে । ফাড়ও ফেলিতে হইবে, কর্ষণও 

করিতে হইবে, যখন বায়ু আসিবার আসিবে, যখন বুষ্টি হইবার হইবে। 
কোন দিন অল্প সাধনে হৃদয় পূর্ণ হইযা যাইবে, কোন দিন সমুদায় দিনের 
সাধনেও কিছু হইবে ন।। তোমার আমার কাজ অকিঞ্চন হইয়া থাকা 

ষাকি দ্দিযা প্রেমিক হইতে আশা না করা। যে সাধন ন। করে, তাহা 

পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কিছু করিয়। অহঙ্কাব করিল, তাহাব পক্ষেও তেমণি 

দরজা বন্ধ। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাকুল 

হওয়া চাই । কাদিযা অস্থির হইলে প্রেম আসে, যত ব্যাকুল হওয়া যায়, তত 

ভক্তির মাত্রা বাডে। সার কথা এই, ভক্তিলাভেব জন্য দেবপ্রসাদ এবং 

মন্ুষ্তের পরিশ্রম ছুইই প্রয়োজন। 

ভক্তের সাধন স্মৃতি । ঈশ্বর যে কতবিধ দয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, 

তাহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর। এ পথে সাধন । ঈশ্বরের শিব বা মঙ্গল স্বরূপই 

ভক্তির আলম্বন। জীবনে যতগুলি দয়া দেখা হইয়াছে, তাহার একটিও 

বিশ্বৃত হওয়া ছুর্গতির কারণ। ঈশ্বরের একটা সামান্য দয়া লঘু মনে করিলেও 

ভক্তি হইবে না, এজন্য স্বৃতিশাস্ত্ের বিশেষ আদর এবং প্রত্যেক দয়ার প্রকাশ 

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সমুচিত। যখন দয়া স্মরণ করিতে করিতে মনেব 

ভালবাসা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আবস্ত। এখন আর অমুক 

দয়া! করিয়ীছে, অমুক দয়া কনিযাছে, এরূপে স্মরণ করিতে হয় না; তীহাকে 

হৃদয়ে দেখিলেই প্রাণ বলিয়া উঠে, নাথ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমিই শিব ।' 

এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোদয় তয়, আর দয়া স্মরণ করিতে হয় না। অগে 

তাহার এত দযা দেখিয়াছি যে, আর কখন দয়ার প্রমাণ লইবাব 'গ্রযোজন 

নাউ, এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোচ্ছচাস। কে চন্দ্র স্বজন করিলেন? কে 
পৃথিবীকে উর্ধ্বরা করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরূপ 

করিয়া সকলকে ঈশ্বরর দয়া সাবাস্ত করিতে হয়, পরে তাহার ভালবাসা 

দেখিযা সাধকের ভালবাসা তাহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাসা হইলেই 
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দর্শনের আরম্ভ হয়। এই ইনি” বলিবামাত্র হৃদয় প্রেমে উচ্ছৃসিত হয়। এ 

গ্মঘে একটি অপূর্বব শান্তিরস তাহার প্রাণকে স্সিপ্ধ করে, ক্রমাগত ভক্তের 

চনৰ ভিতব দিয়া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়। তাহাকে শীতল করে। এই 

নিপ্ধভাবে কঠোর চক্ষু আর্দ্র হয়, আব একটু পড়িলেই অশ্রুর উৎপত্তি হয়। 

ভর্ঠিবাঙ্গে এই অশ্রুর বড়ই আদর। এ অশ্রু শোকের নহে, প্রেমাশ্র । এই 

অশ্ষ সামান্য নহে, কেন ন। অশ্রপাত হিন্ন প্রেম হয না, প্রেম বাড়ে না, 

গেম থাকে না। বখন প্রেমনদী উচ্ছবগিত হয়, তখন লজ্জা, ভয়, বা কোন বিশ্ব 

বাধা, ব পাপ তিষ্িতে পাবে না। এই প্রেমনদীব উচ্ছ্বান গ্রেমচান্দ্রের আকর্ষণে 

উপস্থিত হয। প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আনন্দ এত অধিক হয় ঘে, আর 

ঈশ্বববধিকদ্ধে কোন ভাব থাকে ন|। 

বখন প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে ভক্তির উচ্ছ্বান বাড়িল, তখন হৃদয় স্কোমল 

হইঘা বিনয় দীনতা। দয়। ফুল তাহার হৃদয়োগ্যানে প্রস্ফুটিত হইল, ভক্তির “ক্র 

অহংকার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন, তাহার নিজের বল নাই, 
জান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাহার সর্বস্ব, ঈশ্বর ভিন্ন তাহার 

আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভত্তির প্লাবনে তাহার আমিত্ব পধ্যন্ত ধৌত 

ইযা গিযাছে। “আমিত্ব নির্বাদিত হইয়। যে আধাব প্রস্তুত হইল, তাহার 

মো ঈশ্বর তাহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বব আসিলেন, ইহার অর্থ এই 

গে, ভক্ত বিনয়ী, দীন এবং দয়াবান্ হইলেন । যত দিন স্বার্থপবত। ছিলঃ তত 

দিন আপনার উপর দয়! ছিল; যখন আমিত চলিয়। গেল, তখন সেই দঘা 

অন্যেব প্রতি ধাবিত হইল। ঈশ্বরের দয়া-স্মরণে ভক্তি হয়, ঈশ্বর-দর্শনে হাদয়ের 

কোমল ভাব সকল প্রস্কটিত হয়। ভক্ভিকাচের গুণে ভক্ত আপনাকে সর্ববা- 

পেশ| ক্ষদ্র দেখেন। এই কাচের শক্কি যত বাডে, তত ভক্ত আপনাব 

শিকটে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশবে চবণধূলি হন, শেষে 

সপলেব চরণধুলি হইয়া যান। এখন ভক্তের হী জগৎ এ জীবের প্রতি 

ঈশবেৰ প্রশস্ত প্রেমধারণে উপযুক্ত হইল ) তিনি ঈশ্বরের হন্ডের যন্ত্র হইলেন, 

্টাহাৰ মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাগিল। 

ঈশ্বরের শিবস্বরূপ দর্শন করিতে করিতে, উহা ঘন হইতে ঘনীভূত হইল, 

ঘীভত হইয়া সৌন্দর্যে ভক্তের হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্ধাবস্তাতে ভক্ 
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জ্ানহীন ব| চৈতন্হীন হন না। আনন্দের বেগে, মুগ্ধতার প্রভাবে তিনি 

নৃত্য করিতে থাকেন । বাহিরে শরীর তাহার নৃত্য করে, কিন্তু অন্তরে নযন 

ঈশ্বরের ঘন সৌন্দধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে । তাহার শৌন্দধ্যে নয়ন স্থির বহিল 

চক্ষু হস্ত পদ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহাতে ক্ষতি কি? মত্ততা শরীবে নহে, 

মত্ততা মনে । শরীর মনের অনুগামী, মন সৌন্দধ্যদর্শনে বিমোহিত হয়। 

তাহার যদি জ্ঞান ন। থাকে, তবে সে বিমোহিত হইবে কি প্রকারে ? সৃতবাং 

শরীরের মৃচ্ছা বা অজ্ঞান হওয়া মত্ততা নহে। “প্রকৃত মত্ততা সঙ্ঞানতা, 
চৈতন্য ভক্তের নাম।” *ঠচতন্য ভিন্ন ভক্ত কোথায় ? ভক্ত ক্রমাগত সচেতন 

ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দধ্যরন পান করেন; যাই দর্শন কেটে যায, অমনি 

মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মুচ্ছা কোন প্রকার অচেতন অবস্থার 

ভক্তির মত্ততা হয় না । এই মত্তত। একটি সাময়িক ভাব নহে, ছু চারি ঘণ্টা 

ভাবেতে মত্ত থাক মত্ততা নহে, ইহা সমুদায় জীবনব্যাপী ; ইহা সমুদায় 

জীবনের অবস্থ।। ইহা সম্পূর্ণ নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্ভনাদদি অপেক্ষা 
করিয়া ইহা উদ্দিত হয় না। একা নিঞ্জনে বূপদর্শনে ভক্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন, 

তাহার মত্ততা আর কিছুরই উপর নির্ভর করে না। এই মত্ততার অন্যতব 

নাম মিষত।, মত্ততার মিষ্টতাতেই ঈশ্বর ও তাহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশয় 

মিষ্ট লাগে। এই মিষ্টতার রসাস্বাদ এক মিনিট হইলে, সমুদায় দিন সেই 

মিষ্টতায় মন আরামে থাকে । ভক্তের পক্ষে কখন মত্ততা বা মিষ্টতা তাহাকে 

ছাড়িল, এ জ্ঞান থাক চাই; কেন না, যখনই তিনি সে আস্বাদে বঞ্চিত 

হইবেন, তখনই তিনি আপনাকে নিতাস্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, 

এবং সেই মিষ্টান্বাদ স্থায়ী করিবার জন্য তাহার যত্বু হইবে । মন্ততা হইলে, 
মত্ততা চলিয়া যাইতে পারে না, তাহা নহে। অল্প কারণেই ভক্তি চটিয়া 
যায়। ভক্তি ভাঙ্গিলে, আবার গড়া কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ 

সকলের প্রতি অনাদর হইলে, ভক্তি চলিয়া যায়। “অতএব কি ভক্ত,কি 

ধশ্মপুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন ভক্তিসম্বদ্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর, 
আপিতে দেওয়া উচিত নহে । 

বস্ততে প্রেম হইলে বস্তর নামেও প্রেম হয়। “বস্ত ছাড়া নাম নহে, নাম 

ছাড়া বস্ত নহে । তবে বস্তু আগে, নাম পরে। এ জন্য বস্বর মহিমা না 
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বুঝিতে পারিলে, তাহার নামের মিম! কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব 

ধাহাবা বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মত ঠিক নহে। 

দর্শন হউক, না হউক, নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয়, এ কথায় সায় দেওয়া 

ঘাইতে পারে ন।। কারণ “ভক্তের পক্ষে নামসাধন ঈশ্বর-দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট 

বাপার নহে, বরং উৎকৃষ্ট ব্যাপার । .... : বারংবার তাহাকে দর্শন করিয়া 

প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে, তাহার নামে যথার্থ মত্তত। হয় না।, ভক্তের 
পক্ষে প্রথমে ঈশ্বরদর্শনে মত্তত।, শেষে নামশ্রবণ-কীর্তনে মত্ততা উপস্থিত হয়। 

বিশ্বাসের সহিত নামসাধনবাবস্থা নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে, ভক্তের পক্ষে 

নহে। ঈশ্বরের সৌন্দযোর প্রতি মুগ্ধতা হইলে, কেবল নামের প্রতি কেন, 

জীবের প্রতিও মুগ্চত। উপস্থিত হয়। ভক্ত পরের উপকার করা অধশ্ম মনে 

কব্ন। কারণ উপকার করিতেছি, ইহ! মনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাহার 

জীবে দয়াব অর্থ পরসেবা । তাহার স্থান সকলের পদতলে, মন্তকে বা স্বদ্ধে 

নহে*। এই মেবাতে দুইটি বল ভক্তের সহায়_-এক আস্তরিক প্রেমের বেগ, 

দ্বিতীষ পরসেবাতে পরিত্রাণ, এই বিশ্বাস। যে বাক্তি ভক্তিপথে অবস্থান 

করেন, তিনি সেবাতে এই দুই বলের সাহাধ্য লাভ করেন। পরসেবা হইতে 

স্বভাবতঃ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎকে ভালবাপিয়া, ভক্ত কি 

কখন বিলাসপরায়ণ হইতে পারেন? পরের কুশলের জন্য তাহাকে সকলই 

পরিত্যাগ করিতে হয়। “ভত্তিশান্কে বৈরাগ্যেব পরিণাম তত দুর, ভালবাস। 

নত দুর । ইহার বৈরাগ্য কঠোব নহে, ইহ। অতি সুন্দৰ মনোহব। ফলতঃ 

অস্টবাগই ইহার বৈরাগা। 
ভক্ত কখন চক্ষুর প্রতি অবহেলা কবিতে পারেন না। এই চক্ষুতেই যোগ 

৭ উক্তির মিলন। তবে এ ছুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখ। শাদ। চক্ষে, 

তক্তের ভক্তিতে উরি চক্ষে দেখা । নি চক্ষে জল নাই, ভক্তের চক্ষে 
০০ 2 22 -.-শীীশশাশীশীীশীশি মে 

* এই সময়ে কেশবচন্ত মিরার ( ২ওশে এগ্রেল, ১৮৭৬ খুঃ) 'ব্রাঙ্দণ ও শু্ঘ' এই ঈর্ঘক 

যে প্রবন্দ লিখেন তাহাতে এই কথার বিভ্ত প্রয়োগ সমুদায় নরন।রীসম্বদ্ধে তিনি করিয়া- 

ন। প্রতোকে আপনাকে শু জানিয়, অপর সকলকে তদ্ষসন্তান ত্রাঙ্গণজ্ঞানে, তাহাদের 

টরিত্রাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সেবা করিবেন, ইহ| অতি সুন্দর ভাষায় সুযুক্তিতে তিনি 

গ্রতিপাঁদন করিয়াছেন। 
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জল না থাকিলে প্রেমময়ের রঙ্গই প্রতিভাত হয় না। যতক্ষণ মধুরভাবে 

দর্শন ন। হয়, ততক্ষণ ভক্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভক্তের দন 

ভাবপ্রধান, বস্ত তাহার উপলক্ষ্য, অনুরাগ মুগ্ধতাই তাহার লক্ষ্য। বস্তব ও 
ভাব এই ছুইয়েতে যোগ ও ভক্তির পার্থক্য । এই পার্থক্য এইরূপে নিদ্দিট 

হইধাছে, বিস্তর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। 
ভাব ভাব ভাব ভক্তি” বস্ত বস্তু বস্ত যোগ। ভাবপ্রধান সাধক ভক্ত; বস্তপ্রধান 

সাধক যোগী । ভন্ত যখন ব্রহ্মবস্তকে দেখেন, তখন অন্তরে হু হু কবিধা 

প্রেমন্সোত আসে, অত্যন্ত ভক্ত হইলে ইহাতে বিলম্ব হয় না।” 

যোগ 

ছুই স্বতন্ত্র বস্তুর মিলন যোগ। শ্রষ্টা ও স্থষ্ট, অনস্তশক্তি ও অল্পশক্তি, এ 

ভেদ যোগের অন্তরায় নয়, অন্তরায় পাপ ও অপবিভ্রতা। এই পাপ ও 

অপবিভ্রতা জন্য ঈশ্বরের সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবাব 
জন্য যোগাম্ুষ্ঠান। উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তদ্দার৷ কালের 

দুরতা এবং সাধু প্রভৃতিতে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তন্বারা দেশের দূরতা 

অপনয়ন করিতে হইবে । এইরূপে সর্ববিধ দূরতা দূর করিয়া দিয়া, ব্র্মের 
সহিত একত্বসাধন করিতে হইবে । এই একত্ব-সাধনের পথ কি? অন্তরের 

দিকে গতি। অন্তরে যখন যোগ হইল, তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্ত 

তাহ! এখন নয়। এখন বাহিরের বিষয় গুতিরোধ করে বলিয়া, চক্ষু নিমীলন 

করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে । কোথায় বসিয়া যোগ করিতে হইবে? 

হৃদয়ে। কিন্তু হৃদয় হইতে মন চঞ্চল হইয়া বাহিরে আইসে, সাধন ও অভ্যাস 

দ্বারা এই মনের বহিম্মুখ গতি অবরুদ্ধ করা আবশ্তক। ভিতরে প্রবেশ 

করিবার সময় এই বিশ্বাস লইয়া যাওয়া চাই যে, ভিতরে সৎপদার্থ আছে, 

যোগবলে হুক জগতে যাইতে হইবে । তিনি যাই ভিতরে প্রবেশ করিবেন, 

গভীর হইতে গভীরতম স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু এখানেই গতি 

স্থগিত হইল না1। তিনি যোগচক্রের গতিতে ত্রন্ধ হইতে মুখ না ফিরাইয়া' 

ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন) কিন্তু এখন আর তিনি সাকারে সাকার 

দেখিতেছেন ন।, সাকারে নিরাকার দর্শন করিতেছেন। তিনি এখন কি 

দেখিতেছেন, 'জড়ের মধ্যে সুস্্রভাব, দ্বীর ভিতর স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে 
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মাতার ভাব, চন্দ্রের গ্যোত্মায় সেই জ্যোতস্নার জ্রযোতস্সা, বজ্জাঘাতে শক্তির 

এপি, আপনার শরীরে পেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, 

১ক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি 

প্রাণ॥ “তাহার চক্ষে সকলই ব্রহ্ষময়,। আকাশময় বর্ষ, জ্যোতির ভিতরে 

ষ্ধ। কিন্তু এরপে ত্রহ্ষদর্শন কি সহজ? সংসার যে আবরণ হইয়া 

রহিয়াছে । এ আবরণ কিসে ঘোচে? যোগী যখন ভিতরে গেলেন, তখন 

বাহিরের সমুদায় ভিতরে লইয়। গেলেন । সেখানে তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্বন্ধ 

তাবিতে লাগিলেন । ভাবিতে. ভাবিতে মকল্ই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুণ্' হইয়া গেল । 

এখন সংসার স্বচ্ছ কাচ হইয় গিয়াছে, আর উহা! ব্রক্ষকে আবৃত করিয়া রাখিতে 

পারে না। শংসার ত্যাগ করিয়া যোগনাধন নিকট পন্থা, সংসারকে স্বচ্ছ কাচ 

করিব। পওয়। সর্ধবোচ্চ যোগ । সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিতে হইলে, উহাকে 

একবার অনৎ করিয়। উড়াইয়৷ দিতে হইবে। সাকার জগতে যাহা কিছু, 

গক্লই নিরাকারের নিকটে ধার করিয়া লওয়, ইহা! না বুঝিলে, সাকার 

অগংকে অসার করিয়া ভিতরে যাওয়া ঘায় না। সকল এই্বয়্য শক্তি বল যখন 
জান| হইল, তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রং হইল, তাহার নকল সম্পদ প্রকাণ 

পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব মারবত্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন সেই মৃত 

সংসার, যাহাকে ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছে, তাহাকে সঞ্ধীবিত 

করিতে হইবে । যোগী সার বস্ত সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া 
ভিতরে শিয়াছিলেন, এখন সেই জীবন্ত ব্রহ্মবন্তুতে সমুদায় সংসারকে পূর্ণ 

কবিলেন, এখন তৃণাদি সকলেতেই ব্রপ্ধ। এ যোগ-পথ অদ্বৈতবাদও নহে, 

পৌত্ুলিকতাও নহে; কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই ইহাতে সত্য । 

ওবে যাহ! অন্বচ্ছ ছিল, যোগবলে স্বচ্ছ করিয়! লওয়া হইয়াছে, এই মাত্র । এ 

নকল কথার সংক্ষেপ এই £_-যোগের পথ ছুইটি, (১) বাহির হইতে ভিতরে 
যাওয়া, (২) ভিতর হইতে বাহির আসা। ইহাব সাধন তিন প্রকার £_ 

(১) জগতের অসারতা দেখ! জগতের প্রতি বিরাগ, (২) অন্তরে নিবাকার 

পরম পদার্থকে অনুভব কর।, (৩) দেই অনার জগতের নধ্যে পুনর্ধ্বার লাব 

পবম বস্তকে বর্তমান দেখ|। 

যোগের প্রথম গতি বাহির হইতে ভিভরে যাওয়া, ইছাই বৈরাগ্য। 

১৪০ 
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সমুদায় অসার বলিয়া ভিতরে যাওয়া, বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই 
বৈরাগ্য ছুই প্রকার, জ্ঞানগত ও ভাবগত | জ্ঞানী যিনি, তিনি মৃত্যুর নিকষে 
পরীক্ষা না করিয়া কিছুই দেখিবেন না । মৃত্যুর পর এরাতো৷ আর কেহ সঙ্গে 
যাইবে ন।, ইহাদের সঙ্গে অনিতা সম্বন্ধ রাখিয়া কি প্রয়োজন? চক্ষু মুদিলাম, 

কিছুই রহিল না। স্ুতরাং ইহাদের বাহিরে চাকচিক্য মাত্র, ভিতরে সকলই 

ভূয়ো। এই সকল অসার, অনিত্য, ছায়ার মধ্যে ধিনি সার, সত্য, নিতা, 

যোগী তাহাকেই আশ্রয় করিলেন। এইটি জ্ঞানগত বৈরাগ্য । ভাবগত 

বৈরাগ্যের নিকট কিছুই ভাল লাগে না। সকলই তিক্ত, সকলই তীহাকে 

দংশন করে। যখন ভাবগত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আব মন 

প্রলুব্ধ হয় না। এই টৈরাগ্য সকলের পক্ষে সমান, অবস্থাভেদে কাল-দেশ- 

পাত্রভেদে বৈরাগোর নিয়মের ভিন্নতা হইতে পারে, কিন্তু যে নিয়ম অবলম্বন 

করিলে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সেই নিয়ম অবলম্বন কর্তব্য । প্রথমাবস্থায় 

ছুঃখ যোগীর গুরু, স্বখ তাহার শক্র; দুঃখ তাহার ব্বর্গ, স্ুথ তাহার নবক। 

কিন্ত পরিশেষে বৈরাগ্যের কড়াতে স্ৃখকে জালাইলে খাদ বাহির হইয়া 

যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে শান্তি । তখন তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা উভয় গিয়া শান্তি 

আসিবে । বৈরাগ্যে কষ্টগ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু যেরূপ কষ্টগ্রহণে রোগ হয়, 

তাহা বৈরাগ্যের বিরোধী । বৈরাগ্য তিন প্রকার £--/১) অসার বলিয়া 

সংসারকে ভাল ন। বাসা, (২) ইন্দরিয়াসক্তির উত্তেজক ও পাপের কারণ, এজন্য 

ংসারকে ঘ্বণ। করা, (৩) ইন্জিয়স্থখাসক্ত ন। হইয়া জগতের মঙ্গল ও তত্বারা 

জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা। 'প্রথম ছুটি যোগের, তৃতীয়টি ভক্তির। 

জ্ঞানগত বৈরাগ্যের দ্বার মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়৷ লইতে হইবে। 

হৃদ্গত বৈরাগ্য দ্বারা স্থখের আসক্তি পরাজয় করিতে হইবে । স্থখের দিকে 

মন একটু গড়াইলেই সাবধান হওয়া কর্তব্য, তখন নির্দোষ ইন্দ্রিয়স্থখভোগও 

পাপের সমান। যখন ইন্ড্রিয়স্তখ পাপের কারণ নহে, তখন তাহা সেবনীর়। 

ওদাসীন্ত ও বৈরাগ্য এ ছুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গুদাসীন্তের অবস্থায় 

“কিছুরই প্রতি মমতা নাই, অনাসক্ত নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও 

নহে-মন্দও নহে”, বৈরাগ্য ইহারই পরিপকাবস্থা। উদাসীন ভাব 

পরিপক্ক হইয়া, অসার বস্তর প্রতি বিরক্তি হয়, ইহাই বৈরাগা । অসার 
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বস্বকে অপার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী । চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, 

র্ষনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং মৃত্যুভয্ অতিক্রম করিবার জন্য জীবন 

ও স্বাস্থ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া, ঈশ্বরের আদেশে মনকে নিম্মল করিবার 
উদ্দেশে যে কষ্ট গ্রহণ করা হয়, উহ| ততদিন গ্রহণ করিতে হইবে, ধতদ্দিন 

গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তপস্তারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নিশ্খল হইয়| 

উঠিলে, আর উহাতে প্রয়োজন নাই। নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রািক্য 

নহে, আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার পরিত্যাগ নহে, 

স'সাবাসক্তি নহে; লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে আবদ্ধ নহে; 

এবীবকে খুব স্থথ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে, মৃত্যুকে 
অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে; ইহা জীবনে স্থায়ী বৈরাগ্য। 
বৈবাগীব মুখে গাস্তীষ্য ও শাস্তি এই ছুয়ের মিশ্রিত ভাব। দীনতা৷ বৈরাগীর 
প্রধাণ লক্ষণ। গরিব ভাব, বড় হইবার অনিচ্ছা, নঅভাব, অল্নেতে সন্তোষ, 

ইহাই দীনতা | 

যোগী সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যোগী 
ংসাবী হইবেন কি না, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী হইলে কি ভাবে হইবেন, 
ইহাও জ্ঞাতব্য। "বর্তমান সংসারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে সংসার 
যোগের পক্ষে অনুকুল নহে; এ জন্য খিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি যদি 
যোগে জীবন যাপন করিতে চান, বিবাহ না কর] ভাল। কিন্তু যিনি বিবাহ 

করিষাছেন, সস্তানাদি আছে, যোগী তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে 
পাবেন না। ইহারা থাক্য়াও নাই, এই প্রকারে যোগীকে সংসারে অবস্থান 
কবিতে হইবে । থাকিয়াও নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সংসাবের 
জন্য ইহাদের সঙ্গে কোন সগ্বন্ধ থাকিবে না, কেবল ধঞ্জের জন্য, কর্তব্যের জন্য । 

তাহাতে সংসারের গন্ধ নাই, বুঝা যাইবে কি প্রকাবে। পমচিন্ততাতে। 
যোগীব মন সর্ব! অক্ষৃপ্। অবিচলিত, অবস্থার পবিবর্তনে চঞ্চল । সংসার- 

ধমপালনে অণ্মাত্র ক্রটি হইবে না, অথচ বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকিবে না। 
ইহাকে বলে অন্ধ হইয়া, শ্মশানবানী হইয়া সংসার কব1। যে ব্যক্তি ধন্ম ভিন্ন 
গংপারেব কিছু দেখে না, সে অন্ধ? যাহাকে এই চিতাতে প্রবেশ করিতে 

হইবে, স্থতরাং সংসারের প্রতি দৃক্পাতশুম্ব, সে শ্মশানবাপী। যাহার যাতা 
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প্রাপ্য, যোগী তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অথচ তাহার মন 
অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত থাকিবে । ঈশ্বর ধাহাদিগকে 
তাহার হস্তে আনিয়! দিয়াছেন, তাহাদের প্রাণ রক্ষ। করিবেন, জ্ঞান ধর্শে 
উন্নত করিবেন। স্ত্রীর নিকটে যোগের কথা বলিবেন, ঈশ্বর দিন দিলে 
সভধম্মিণী হইবেন । আশু ফল দেখিতে ন। পাইলেও, ছেলেদের ধর্মের কথা 
বলিবেন। যিনি টববাগী, তাহার এ প্রকারে সংসারে বাস করিবাব প্রয়োজন 
কি? টৈরাগা পরিপক্ক হইলে, এরূপে বাস ঈশ্বরনিদ্দিষ্ট । যোগের যে প্রকাৰ 
বাহির হইতে অন্তরে, অন্তর হইতে বাহিরে গতি, টৈরাগ্যেরও সেই প্রকার। 
বৈরাগ্য প্রথমতঃ অপদার্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতে অপদার্থে 

আইসে। বিষয়রসপানে বিরত হইয়া বৈরাগী অন্তরে গেলেন, সেখানে 
ঈশ্বরকে পাইয়। তিনি পূর্ণকাম হইলেন, আর বিষয়রসপানে বাঞ্ছা রহিল না। 

এক্ষণে যোগী হইয়৷ বাহিরে অপদার্থে আসিলেন। এখন আর তাহার পূর্ণ 

যোগানন্দের উপর একটী ফোট! সংসারের সুখ রাখা যাইতে পারে না। 
প্রথম প্রকার টবরাগো সর্ধবস্বতাগ, কল্যকার জন্য চিস্তাবিহীনতা প্রভৃতি 
ছিল, এখন আব আহারচিস্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, ব্রহ্ম যাহা বলেন, 
তিনি তাহাই করেন । প্রথম প্রকার টবরাগ্যে ত্যার্গ লাভের প্রত্যাশায়, 
দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগো ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া । স্থতরাং দ্বিতীয় 

প্রকার বৈরাগ্যের অভিধানে ত্যাগ বলিয়া কোন শব্দ নাই। এখানে 

কেবল লাভ, ত্যাগ কোথায়? অহঙ্কার না ঘটে, অথবা অনধিকারচচ্চায 

অপরের অনিষ্ট না হইজে পারে, এজন্য বৈরাগ্য নিগৃঢড় রাখিতে হইবে, 

বাহিরে প্রকাশ কর! সমুচিত নয। পরিচ্ছদাদিতে উহ! আবরণ কবিয়া 

রাখা উচিত । 

টবরাগ্য না হইলে, সংসাবের আকর্ষণ পরিহার করিয়া, অন্তরে প্রবেশ 

করিতে পারা যায় না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? ঘোব 

অন্ধকার । এই অন্ধকারের ভিতর “সত্যম্য আছেন, সাধন করিতে হইবে। 
এই অন্ধকার ব্রদ্মের মুখের আবরণ; এই অন্ধকারের ভিতরে পরমব্রক্ষ' 

এই অদ্ধকারই সেই বস্ত। অন্ধকাররূপে সেই সারসত্তা অস্তশ্চক্ষুর নিকটে 

প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকার যোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদায় জগৎ নির্ব্বাণ 
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্টঘ। গেল। যোগী অন্ধকারে পরিবৃত হইঘা, “হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর 

বলিয়া ডাকিতেছেন। তাহার সে ধ্বনি অন্ধকাব গ্রাস করিতেছে । ভাকিতে 

ডাকতে 'আমি আছি? এই গম্ভীব শব্ধ শ্রবণগোচর হইল। তখন অন্ধকার 

বাক্তিত্বে পরিণত হইল। তখন ঘোগী 'তুমিই মত্য, তুমিই সত্য, তুমিই 

সত্য" 'ত্যং সত্যং সতাং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে 

'ঘমি আছি এই শব শুনিতেছেন। “তুমি আছ" "তুমি আছ? বলিতে বলিতে 

অন্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উহা একটি প্রকাণ্ড পুরুষ হইল। 

অদ্ধকারবসন পরিধান করিয়া যিনি "আছি' বলিয়াছিলেন, এখন তিনি 

আত্মপরিচয দিলেন । কিন্তু এখনও নিগুণসাধন, কেন না ব্রঙ্গের সন্তামাত্র 

ঘোগীব নিকটে প্রকাশিত হইল। এই সত্তাতে নিঃসংশয হওয়া চাই, তৎপর 

মপ্তণ ভাব প্রকাশিত হইবে । যত দূৰ মন বাঘ, তত দূর সত্তার ব্যাধি-দর্শন 

সবল দর্শন, অত্যন্ত বিন্দুমাত্র স্থানে দর্শন সুক্ম দর্শন। সাধারণ সত্তা-দর্শন 

অবলোকন, একটি স্থানে ভাল করিয়া বিশেষ সত্তা-দর্শন নিরীক্ষণ । প্রকাণ্ড 

সন্তাসাগরে ভাসা সম্ভরণ, সত্তার ভিতরে ডুবিয়া যাওযা নিমজ্জন। এ 

কযেক প্রকারের ভাবে ত্র্মদর্শন ও সম্ভোগ যোগীর পক্ষে উচিত। অন্যথা 

অশীম ব্যাঞ্চি, অনস্তত্ব দর্শন সম্ভোগ করিতে গিয়া গভীব ্রক্ষদর্শন হইবে 

না, আবার অনস্তত্ব ভুলিয়া গেলে ব্রঙ্গ পরিমিত হইবেন। ব্রদ্ধের গুণ 

আযত্ত করিবার জন্য একটি স্থানে তাহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ 

দেখিতে হইবে; সকল স্থানে তীহাব গুণ নাই, তাহা নহে, উপলব্ধিব 

গাঢতাব জন্ম কেবল এরূপে দর্শনের ব্যবস্থা । দর্শন শিক্ষার ব্যাপাব। 

আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ হইয়| রহিয়াছে, সাধন দ্বারা উহার অন্ধত! দূর করিলেই 

ব্ষদর্শন হইবে । এই দর্শন ক্রমে উজ্জল হইতে উজ্জল হইবে। উজ্লতা 

এবং উজ্জ্লতার স্থায়িত্বানুসারে সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন হয। এক বার 

উজ্জল দর্শন হইয়া, আর বহু দিন দেখিতে না পাওয়া, ইহা অপেক্ষা সর্বদাই 

এক প্রকার তাহাকে দেখা ভাল। দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে 
এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে, এই রূপ স্থখের অবস্থা 

্রার্থনীয়। উজ্জল, উজ্জলতর এবং ক্রমে দর্শন উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। 

মাগে পাচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন ছুই বার বিচ্ছেদ হয়, পবে হবে না।' 
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ন।মগ্রহণ 

২৭শে বৈশাখ (১৭৯৮ শক ), সোমবার, (৮ই মে, ১৮৭৬ খুঃ) যোগশিক্ষার্থী 

ও ভক্তিশিক্ষার্থীর যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, তাহা আমরা 'ব্রতপুস্তক' 
হইতে উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি । “অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচবণ 

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবাব 

সম্ভাবনা নাই । আমাদিগেব আশা, সাধনে সিদ্ধ হইয়া! আমরা গমা স্থানে উত্তীর্ণ 

হইলে, পুনরায় একত্র মিলিত হইব ।” এই কথা বলিয়। উভয়ে উত্ভয়কে প্রণাম- 

পূর্বক, কয়েক পদ একত্র গমন করিয়া, পুনবায় একত্র কুটীরে 'প্রবেশপূর্ববক, শ্মুক্ত 

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামগ্রণার্থ তথাগ্ন অবস্থিতি করিলেন; শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ 

গুপ্ত কুটার হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন কবিলেন । পরিশেষে আচাধ্য 

“হরি সুন্দর, এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিন বার, পরে দশ বার অনুচ্চন্বরে শীযুক্ত 

বিজয়কষ্চ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, এবং এঁ নাম শ্রীধুক্ত বিজয়রুষ্ণ 

গোস্বামী দ্বারা উচ্চারণ করাইয়। স্বয়ং শ্রবণ করিলেন । অনস্তর আচাধ্য 

এ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামীকে কিয়কাল জপ করিতে বলিলেন । জপ- 
সাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন £-- 

“এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদযে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ 

করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনাষ রসাম্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম 

জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে 

আপনি বাচিবে, এই নামে পাপীকে বাচাইবে । নাম সর্বস্ব । ইহকাল পরকালে 

নাম বিনা আর কিছুই নাই । নাম সৎ, অতএব নামকে মার কর। 

“হে গতিনাথ, তোমার নাম কি, জানিলাম না; তোমার নাম আস্বাদন 

করিতে দাও । নামই স্বর্গ, নামই বৈকুঞ্, নাম পরাইয়া দাও। এস, হে দয়াল 

পরমেশ্বর, নাম হাব করিয়া দাও । তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রনাম করি ।” 

জীবনব্যাপী ব্রত 

১৩ই ফাল্ধন (১৭৯৭ শক) (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ থৃঃ) ব্রতগ্রহণ 

হইয়?, তৎপর দিন ( ১৪ই ফান্কন ) হইতে উপদেশ আরম্ভ হয়; ১৪ই শ্রাবণ, 

১৭৯৮ শকে (২৮শে জুলাই, ১৮৭৬ খুঃ) উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। উপদেশ 
পরিসমাপ্ত হইয়া, ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্ধন ( ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খুঃ) 
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বনা, হস্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণাসঞ্চয, ১৮ই ফাল্গুন (২৮ণে 

ফেকয়ারী ) ঈশ্বরান্থরক্ত হইয়। অল্লে সন্তূষ্টি, ভোগবাসনা-ত্যাগ, ১৯শে ফাল্গুন 

( ১লা মার্চ) ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়৷ পরস্পরের সেবা, পবম্পরের প্রতি 

কর্বা সাধন, এই তিনটা ব্রত প্রদত্ত হয়। ২৬শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) ব্রতের 

উদ্াপনোপলক্ষে, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তিব অনুগামীকে কেশবচন্ত্র তাহা- 

দিগেব কর্তব্য বুঝাইয়। দেন। এখনও যে তাহাদিগেব কেবল সাধনারস্ত, ইহাই 

তিনি তাহাদিগকে এইরপে হৃদয়ঙ্গম করিয়। দেন, “যোগপরায়ণ, তুমি গভীরতর 

যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে, তাহা! যোগশাস্ের বর্ণমালার 'ক?।” 

“ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার জলে ডূবিয়া 

বিহবণ হইতে হইবে । ঈশ্বরের মুখদর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে, অন্ত দিকে 

আব মুখ ফিরিবে না।” "জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। 

যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে । যে 

সকল শান্বে পরম্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদায় অপর! বিদ্যা? শ্রেষ্ঠ বিদ্যা 
সেখানে, যেখানে অমিল নাই ।” “ভক্তির অনুবর্তাঁ, ভক্তির পথে যাওয়া, আর 

ভক্তেব অন্ুবস্তী হওয়া একই । অন্ুবস্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়! উচিত। 

ভক্তিপথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে, না জানি, 

কোন্ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া কত স্থথ ভোগ করিবে । 

চলিঘা যাও, এই রাজ্যে অন্ুবর্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে 

যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু ভেদাভেদজ্ঞান থাকিবে না। আব 

একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে । ভক্তির আর দুই পথ নাই। অন্- 

বন্তীব পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়! আবশ্তক। যে দিন তক্তবৎসল 

তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন, তখন অন্ুবর্তী আমি, ইহা! মনে 

থাকিবে ন1) তখন বুঝিবে, কেবল সুধাতে ডূবিয়াছি। আসল জিনিষ এখনও 

উদরস্থ হয় নাই । এত হুইল, অথচ আত্মার কিছু হইল |, এই দুঃখ, কিছু 

কবিলাম না, এত হইল, এই স্ুখ। এই ছুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। 

তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না, সে সকল তোমাদের ভাবিবার 

প্রয়োজন নাই। এখন ধাহার! তোমাদের চারিদিকে আছেন, তাহাদিগকে 
তোমাদের প্রত বলিয়৷ বরণ করিয়া নমস্কার কর ।' 
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উত্তর পশ্চিমে গমন 
ভাদ্র ৎমব 

কেশবচন্দ্র ঠবরাগ্য সাধনই করুন, যোগ ভক্তির মধ্যে মগ্রই হউন, তাহাব 

সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যের উদ্যমের কোন দিন বিরতি নাই । কুটিরে উপদেশ, নঈত, 

ব্রদ্ষবিদ্যালয়, ব্রা্মিকাবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির, আলবার্ট হল, স্ত্রীবিদ্যালয় ইত্যাদি 

বিবিধ কাধে তিনি ব্যাপূত। ভাপ্রো্পব নিকটবর্তী; এবার উৎসবের 
তিন সপ্তাহ পূর্বে ব্রহ্মমন্দিরের চুড়ার নিম্নদেশে এবং এক সপ্তাহ কাণ 

অভ্যন্তরে পাঠের ব্যবস্থা হইল। প্রতিদিন জমাট সংকীর্ভনের উৎসাহ 

উদ্ধমের অবধি নাই। মনের উতসাহতো কোন কালে খর্ব হইবাব নহে, 

কিন্তু শরীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্বপ্রকার অভ্ভৃতপূর্বব পবিশ্রম 
বহন করিবে, ইহার সম্ভাবনা কোথায় ৮ উত্সবের পূর্ব দিন কেশব 

চঞ্জ্রের মস্তকঘূর্ণন রোগ উপস্থিত। ভাপ্রোৎসবে (৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক ) 

(২০শে আগস্ট, ১৮৭৬ থৃঃ) তিনি প্রাতঃকালের উপাসনা-কাধ্য করিতে 
পারিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং ভগ্রচিত্ত। ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 

প্রাতঃকালের উপাসনাকাধ্য নির্বাহ করিলেন। তাহার উপদেশ শেষ হইয়াছে, 

এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কগধ্বনি প্রবিষ্ট হইল । এ সঞ্ধদ্ধে ধম্মতত্ে 

( ১৬ই ভাব্র) যাহ লিখিত হইয়াছে, আমর। তাহ। উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

“. "হঠাৎ আচাষ্যের কগনি:শ্থত প্রার্থনার শব উখিত হইল। আমরা 

আশ্চধ্য ও আহ্লাদের সহিত তাহার প্রার্থনা শুনিতে লাগলাম । যিনি কিং" 

কাল পূর্বে অনিদ্রা এবং ঘোরতর শিরঃগীড়ায় অস্থির ছিলেন, সহগ! তাহাকে 
এইরূপে মহাজনতাপূর্ণ উৎসবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে 
দেখিয়া, অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার মনে আশঙ্কাও 

হইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি ছুরবগাহ নিয়ম, শারীরিক ক্রিগ্ার উপর 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! তাহার পর হইতে তিনি ক্ষতি ও 
প্রসন্নতার সহিত রাত্রি দশ ঘটিক। পধ্যন্ত উত্সবের অবশিঞ্ কার্য সমুদায 
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নির্বাহ করিলেন, এই সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশম হইয়া গেল। আচার্য 

মহাশযের সেই প্রার্থনায় প্রকুতরূপে উৎসবের আনন্দ-শ্রোত প্রবাহিত হইল, 

তচ্ছবণে কোন কোন প্রাচীন ত্রাঙ্গাবন্ধু বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।” 
আমর। তাহার সে প্রার্থনাটী উদ্ধৃত না করিয়। থাকিতে পারিলাম না। 

“হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই 
উৎসৰের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না । এই বয়সে অনেকবার ধন- 

গ্রলো ভন, ইন্ত্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, 

তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বায় প্রলোভন পরান্ত করাও অসম্ভব । আজ 

তোমার সঙ্গে কথ না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না! শুভক্ষণ, তোমার 

রূপেব নবীনতা,, স্বর্গের অনির্ববচনীয় পৌন্দধ্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক 
এক করিয়াছ, এ সমুদায় গ্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি 
ঘাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে, সেই পাপী আমরা । আশা আছে, 
সেই রথে চড়িব। এতদিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব, কেমন সে ঘর! 

সেই সুন্দর ঘরের আভা এই ক্রহ্ষমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটীবার স্বহস্তে 

দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন 

পাইলাম । হে উৎসবের ইশ্বর, আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া 

ঘব সাজাইয়া বস্য়া আছ। তুমি এখানেও উৎমব করিতেছ, ওখানেও উত্সব 
করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদ্দিগের মধ্যে কেমন উল্লান, কেমন 

আননদনীরে তাহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উত্সবের আনন্দে 

ডুবির ছয় মাসের ছুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার এ 

শঞ্তধিগের সঙ্গে ভক্তিঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব, তখন আর দুঃখ সঙ্কাপ 

থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা, এই দুষ্টটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি 

তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু এ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা 
উত্সব করিতেছেন, সেখানে ন| ভাদ্র মাস, না মাঘ মাল, ওখানে না দিন, 
শ।বাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস, নিতা মহ্োসব। ওখানে কলহ নাই, 
*ধানে কাহারও প্রেম শু হয় না, ওখানে দর্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত 
ইইতেছে। তীহারা কেমন সুখী! তাহারাই তোমার স্তথী পরিবার | 

কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে ফাইব? কেন এন্বর্গের মনোহর দৃথি দেখাও, 
১৪১ 
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যদি এ দৃষ্টি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে ছুটা উৎসব দিয়াছ, উহ্ভাব 
মধ্য দিয়া এ পরকালের উৎসব দেখ] যায় । এখানকার উৎসব সোপান | আমব। 

সংসাবের কীট, মাথা তুলিয়া এ ন্বর্গের ভক্ত-পরিবার দেখিতে পাই না, যখন 
এই উতসব-সোপানে উঠি, তখন তাহা দ্রেখি। আর লোভ কিসে হবে? 
তোমাকে কোটিবার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতবে সে 
উত্সব দেখাইতেছ । সেখানে তুমি ভোমাব ভক্তদিগেব মুখে কেবল শ্বধা 
ঢালিয়া দিতেছ, তাহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, 

তাহাদের ম্লানতা নাই । তীাহার| সর্বদা জাগিষা এ স্বর্গে নিরুপম 

শোভা দেখিতেছেন, আমর। পৃথিবীব নরকে থাকিয়া স্বপ্পে এক একবাব উঠা 

দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইযা এ ঘরে 

যাইতে না পারিলে, আর স্থখ নাই । এক্ব্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন 

সছ্যঃ প্রস্ফটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদায় তোমার চরণে ফেলিব, তখন 

আহংলাদ হইবে । সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব, আয়, ভাই, আয়, শবীবেব 

উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে স্থখ হয় ন]। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে 

বাধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে 

চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতে আহ্লাদ হইবে । ন্বর্গ স্বপ্ন 

নহে। একবার এ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে 

পারিবে না, কাহারও আর জারিজুরি থাকিবে না, টাক। আরু কাহাকেও 
ভুলাইতে পারিবে না। এ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী 

হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও 

না। তাহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। এ 

প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এ চক্ষুর কটাক্ষ একবার 

যাহার উপরে পড়ে, আর কি সে সংসারে স্থুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম, 

দয়াল, এ চক্ষু পরিজ্রাণের সক্কেত। যখন এ চক্ষের কটাক্ষে একটি লোককে 

উদ্ধার কর, তখন এঁ দৃষ্টিতে একশত লোক মরিবে। গল! কাটিব, ঘ্দি এ কথা 

মিথ্যা হয়। সমস্ত জ্ুগতের পরিত্রাণ হইবে এ দৃষ্টিতে । ওহে পৃর্থীনাথ, 
তুমি পৃথিবীর ছুর্দশ| দেখিয়াইত ইহার প্রতি এরূপ রুপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ। 

তাহা যখন করিতেছ, তাহা দ্েেপিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি ঘে, 
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ক্রমে ক্রমে পৃথিবীট। মত্ত হইবে? কি বলিলে, দয়াল, মত্ত হয় নাত। 

সেযান। উপাপক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিষা শুক্ষনয়নে তোমাব পূজা করে, 

কাদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল 
টন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাহারা মনের আনন্দে গ্রেমন্ুরা পান করেন। 

ন৷ জানেন বই, না জানেন শান্ত, কেবল মন্ত হইয| ঘুরিতে জানেন । এঁযে 
তাতাব| আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যাষ ঘুরিতেছেন। কতকগুলি 

পাগল গিযা তোমীৰ ঘরে বসিয়াছেন, আর ধাহাবা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত, তাহারা 

ই ঘবেব বাহিবে পড়িয়! রহিয়াছেন। হে প্রেমেব ঠাকুব, যদি প্রেমেতে 

একিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কুতার্থ হইবে। ছুই পাচটা এমন উৎসব এনে 
৭৭, যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর, শুভবুদ্ধি এই 

কষটী লোককে দাও, যাহারা আশা করিয়া! এই ঘবে আসিলেন। পিতা, বড় 

দুঃখ হঘ, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘবে ফিরিযা 
মাঘ, কেহ ধরা দিতে চাষ না। তোমাকে দেখিয়। কেন পাগল হইবে না? 

তূমি কি আমাদের ঝড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের 

প্রতি কঠোব নযনে দেখ? তোমাবত পক্ষপাত নাই। এ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ 
কব। এ ক্কোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া 
এই উতংকুষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্মীদের কল্যাণ কব । আন 

আন স্বর্গের সুখ । আশ্রিতদ্িগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার 

শোভা দেখিয়া! তোমার ভাবে মত্ত হই, শ্ত্রখী হই, শান্তি পাই, হে দযাল প্রভু, 

রুপা কবিয়া এই আশীর্বাদ কর।” 

মপরাহে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিতগণেব প্রতি উপদেশ, সাহস্কালের 

উপালনা উপদেশ, এ সমুদ্ায়ই কেশবচন্ত্র স্বয়ং নির্বাহ কবেন। ধ্যানের 

উদ্বোধনের মধোর এই কথাগুলি কিছু সামান্য নয়! “সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ 

এবং প্রেমস্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, 

কিন্ব চতুর্থবার যখন দেখে, সেই পুরুষ ঘন প্রেম এবং ঘন আনন্দে অত্যাস্ত সুন্দর 

হইঘা ভাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই যে 

হাহাব চক্ষু আনন্দসাগরে ডুবিল, আর তাহা ফিরিল না, তাহাব ভিতরেই 

বাহল।” উপদেশে অনন্ত আকাশকে হাশ্যময় দর্শন মূল কথা । এক নিরাকার 
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কিছুই নয়, দ্বিতীয় নিরাকার পদার্থ বটে, কিন্তু শুষফ আকাশেব ন্থায়। 
তৃতীয় নিরাকার শুষ্ক নহে, চিরসরস, চিরপ্রসন্ন পুরুষের মত। ইনি নিত্যানন, 
সদানন্দ, “চিরপ্রফুল্প” ইহার নাম । এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচন্দ্র অভি 
স্ুন্দবকপে ব্যাখা! করেন। 

বেষ্বধন্জের সমগ্রভাব ও সত্য গ্রহণ এবং শীকুষ্ণসম্বন্গে অভিমত 

এবার প্রচারকবর্গ বৈষ্বভাব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য যত্র কবেন, 

এ সম্বন্ধে মিরার ( ২৭শে আগসগ, ১৮৭৬ খুঃ) লিখিয়াছেন, “ক্রাঙ্গপ্রচাবকগণ 

বৈষ্ণবধন্মের সমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধশ্মবিপির অন্তভতি কবিদ' 

লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । বেষ্চবগণেব সঙ্গীত গান করা, শুন « 

শেখাতে এখন সকলের সমধিক স্থিরযত্ব । চৈতন্য হইতে যে ধম্মবিধি উৎপন্ন 

হইয়াছে, ভাহার অন্তস্তল গুদেশে তাহারা প্রবেশ করিতেছেন । বঙ্গদেশে 

ধশ্ম যদি প্রিয় স্থমিষ্ট এবং সকলের গ্রহণযোগা করিতে হয়, তাহা হইলে 
পূর্বকালে চৈতন্যের অন্গগামিগণের মধ্য যে ধশ্মোৎসাহ, বিনম্র ও কোমল ভাব 

ছিল, তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে । বৈষ্বধশ্মের মধো যে 

গভীর ভাব আছে, তাহ! ছাড়। অধ্যাত্মসম্পদের বৃহৎ মূল্যবান খনি আছে ?" 
এই সময়ে এক দ্বিন কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা যায়, শ্রীচৈতন্ের বৈষ্বধশ্ম 

শ্রীরুষ্ণকে লইয়া, শ্রীরুষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যের ধন্গ্রহণ একান্ত অসম্ভব। 

এরপ স্থলে শ্রীরুষ্ণকে ব্রা্ঘমাজে আনয়ন না করিলে, বৈষ্ণবধশ্মের সমগ্র ভাব 
কি প্রকারে পৃর্ণত। লাভ করিবে? এতচ্ছ,বণে কেশবচন্দ্র বলিলেন, শ্রীরুষ্ণ- 
সম্বন্ধে সাধারণের যে প্রকার সংস্কার, তাহ! সতা নহে; কিন্তু লোকের মনে 

যখন ঈদৃশ সংস্কার আছে, তখন তাহাকে অসময়ে ব্রাঙ্গঘমাজে আনয়ন কৰা 
কল্যাণকর হইবে না। নারীজাতিসম্বন্ধে এ দেশে পাশ্চাতা ভাবের 'প্রাবলা 

হইতেছে, এখন যদি শ্রীরুষ্ণকে আনয়ন করা যায়, সমাজ উচ্ছ জ্বল হইয়া যাইবে! 
কেশবচন্দ্র বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিরা কুটীরে স্বহন্তে রন্ধন করিতেন এবং সে 

সময়ে ভাগবতের পদ্যে অন্থবাদিত একাদশ স্বন্ধ পাঠ করিতেন; দশম স্বদ্ধেব 

সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিরাছিলেন, গ্রীক 
কিরূপ চরিত্রের বাক্তি ছিলেন। এইরূপ আলাপের পর কেশবচন্দ্র খন 

গাজীপুরাভিমুখে গমন করেন, তখন ভাই টত্রলোক্যনাথ সান্ন্যাল পথ হইতে 
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শ্ুষ্ণের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়| ধশ্মতত্বে প্রেবণ করেন। ইতিমধ্যে আমরা 

ভাগবত পাঠ করিয়া দেখি যে, কেশবচন্ত শ্রীরুষ্ণসগদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 

সতা; সাহার বলার পূর্বে আমাদেরই বুদ্ধিতে ভাগবতের যথার্থ অর্থ ক্ষতি পায় 

নাই । যাহা হউক, প্রেরিত প্রবন্ধ 'প্রমাণপ্রমোগনহকারে ধন্মতত্বে (১লা 

কাহিক, ১৭৯৮ শক ) মুদ্রিত করা যায় *। 

্রাঙ্মবিবাঁহে [61151170107 কখন বিধেয় 

এই সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অসন্তষ্টিব কাবণ 

উপস্থিত হয়। বিজ্ঞপ্টিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্ত্রী আচারেব জন্য পাত্রকে অন্ত:পুরে 

নইযা যাওয়া হয, সেখানে অন্য একটি গৃহে রেজিষ্টারি কাধা সম্পাদন করিয়া 

পবিশেষে পাত্র কন্যা সভাস্থ হন; ইহাতে সভাস্ত সকলের নিতান্ত কেশ ও 

ক্লান্তি উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি-নিবাবণের জন্য, কেহ কেহ প্রস্তাব 

কবেন যে, বিবাহের অগ্রে রেজিষ্ট্রেশন হয়; কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পর 

বেজিষ্টেশন হয়। এ ছৃইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পূর্বের রেজিষ্ট্রেশন 
হইলে, ধশ্মনম্পকীঁণ অঙ্গেব সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে 

বেছিষ্টেশন ব্যাপার ধর্মনিরপেক্ষ হইযা দূষিত হয়। আবাব যদি বিবাহের 
ধশ্মসম্পকীঘ সমুদায় অঙ্গ সম্পন্ন করিযা পবিশেষে বেজিষ্টেশন হয়, আইনে 

যাহার পর যাহা হইবে, তাহার প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমুপস্থিত হয়। 

ক্লতবাং বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়া, বিষয়টি কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত 

* কৃষ্ণ ও চৈতন্যের ভিন্নতা এইরূপ কেশবচন্ত্ পরদময়ে মিরারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :_ 
01771121092, 01052150105 55617) 0£ 17681011760 7151008৬197) 11001) 006 

7176715 81501)6 10855 1210 19 10115170% 0)209 06000069070 ৪0 100616 

19 90076 010610006 7061%661) 1016 10 595161]  %11]) 15 10016-৬/010)9, 

1২719) 10760 23 7. 19৬6া 1) 06501161601 16118101, 210 ৮75 00061) 

1) 1108 17105 01 (00716 06৮06889 %/1)0 ৮1216 (0100 0 1107. 018112099, 

9. 0108 ০0012151506 1)1075611 7170 1015 015010165 01621 ০6 0610915 0017)- 

97) 700 17110161706, 1091) 01650060 01615118107 06 076 ০110 ০1 

0৩ 10০01100187) 2100. ৮7171077911 01417/2 107000108060, 200 1079001560 

9১০৪(1০1517) 2700 ৮/6120 29000 25 8 10155101521) ৬711281.---7/6 1%21076 8৫77707) 

১//%47/ 28, 7877. 



১১২৬ আচার্য কেশবচন্দর 

করিলে, তিনি এই মীমাংসা করেন যে, পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপন্তে 
মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজিষ্টার উপস্থিত থাঁকিবেন। 

উদ্বাহুপ্রতিজ্ঞা মধ্যে “আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পত্রীরূপে, আমি অমুকী 

অমুককে ঠবধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম” এই কথ নিবিষ্ট থাকিবে, কেননা 

বেজিগ্নারের সম্মুখে এই কথ! উচ্চারণ ও তাহার শুনা আইনসঙ্গত। রেঁজিষ্টাবকে 

এই কথাগুলি শুনিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করা হইবে । এইবকপে বিবাত 

সম্পন্ন হইয়। গেলে রেজিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন । 

শাস্থা ও প্রচার জন্য উত্তরপশ্চিমে যাত্র! এবং কান্তিচন্রকে নানা বিষয়ে প্ধ 

কেশবচন্দ্র অস্থগ্থতার প্রতি দৃক্পাত না কবিষ।, ভাদ্রোৎ্সব সম্পন্ন কবিলেন 
বটে, কিন্ধ তাহার শরীরের স্বাস্থা পুনরাবর্তন জন্য পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন 

হইযা পড়িল। বসবে একবার উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন, 

তাহারও সময় উপস্থিত। স্থতরাং স্বাস্থ্য ও প্রচার উভয় উদ্দেশ্য লইয়া তিনি 

সপরিবার সবন্ধু ২২শে সেপ্টেম্বর ( ১৮৭৬ খুঃ ) কলিকাত। পরিত্যাগ করেন। 

২৪শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে এই পত্র লিখেন £-- 

জমনিষা, 

১২শে সেপ্টেম্বব, ১৮৭৬ খুঃ। 

প্রিয় কান্তি, 

গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় জুমনিয়ায় আপিয়। পঁহুছিলাম । পথে 

অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং 

নিদ্রা হয় নাই। কিন্ত এখানকার উতকুষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়! সকল কষ্ট দূব 

হইল। বিশেষতঃ পত্রাদি পহুছিল কিনা, দে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা 

হইয়াছিল । তাহার পর আবার অত রাত্রিতে একধ্প চমত্কার বন্দোবস্ত! 

কিরূপ আরাম হইল, বুঝিতেই পার। লোকগুলিও অত্যন্ত আদর করিলেন । 

এখান হইতে উটের গাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা করিযাছেন। আমব। 

ঘোডার ডাকে এখনি ছাড়িব। 

সেখানে বছ্য ঠাকুরাণী এক জন কয়েকদিন রীধিয়াছিল । বিরাজের মাব 

দ্বারা তাহাকে ॥০ দিতে হইবে । আর মেথরাণীকে ॥০ দিবে । 

মিরর যেন প্রতিদিন পাই । শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
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গাজীপুরে পঁহুছিয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন £- 

গাজীপুর, 

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ। 

প্রিয কান্তি) 

দমনিষা হইতে যে পত্র লিখিযাছিলাম, তাহ, বোধ করি, পাইয়াছ। 

এনে খুব জমকালো বাড়ী পাওয়া গিযাছে। কিন্তু সহর অনেক দর, 

গ'সাবের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে না11-... ভাল রকম হয় নাই। মাহা 

£টক, দেখ! যাউক, যত দূর করিয়া উঠা যায়। দিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি সকলে খুব 
গাটিতেছেন, কিন্তু ধোপ। নাপিত জলখাবার সব গোলমাল । লক্ষমীনরায়ণ 

বাবু এ দ্রিকে একবারও আমিতেছেন না কেন, বুঝিতে পারিলাম ন|। কাল 

গদাজেও তৃপ্তি পাইলাম ন।। হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ভাষা সব একন্র, উপাসনা- 

্টানটা মজজলিসেব ন্যায় । এখন খুব গভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল 

একটা লোক মাড়াইয়া আমার চস্মার একথানি কাচ হঠাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। 

ভার্। কাচ পাঠাইতেছি, ১০1০7)07 কোম্পানীর দোকানে এই রকমের 

১১৪] 717-এর এক খানি চস্মা গ্রুয় কবিয়া, যত শীঘ্র পাব, এখানে 

পাঠাইবে। তাহাদিগকে বলিলে, বোধ কবি, তাহারা ডাকে পাঠাইবার 

হাব লইতে পারে, কিন্বা ভাল কবিষা মুডিযা দিতে পাবে। বোধ কবি, 

* টাকা দাম লাগিবে। 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

২৮শে সেপ্টেপ্ছর যাহ! লিখেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রেব সকল দিকে যে দুটি 
আছে, বিলক্ষণ প্রকাশ পাষ। 

গাজীপুব, 

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ। 

প্রিণ কান্তি, 

এখানে এখনো সংসারের বাবস্থা হয় নাই এবং আহাবাদিসম্বন্ধে অস্থবিধা 

খেষে হয় নাই। বাড়ীটী সহর হইতে অতাস্য দূর হওয়াতে নানা বিষয়ে 

গোলযোগ হইয়া থাকে । আব মহারাজের বিদ্যা জানতো? কেবল অডব 

ভাল, মোটা রুটী, আর ভিগ্ি! স্থানটী কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, একটু 



১১২৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

সহরের কাছে হইলে ভাল হইত | দাদ] কি জয়পুরে গিয়াছেন? কষ্ণবিহারীব 
কি অত্যন্ত শক্ত রোগ হইয়াছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন? তুমি 

সে বিষয় কিছু লেখ নাই। শীপ্র লিখিবে। আর পেখানকার খবর কি? 

যি বাটার ভিতরের স্নানের ঘরে চাবি দিয়। রাখিতে পার, ভাল হয়। সমস্ত দিন 

যে সে জল ঢালিলে, ছাদট। দমিয়া যাইতে পারে । খোলা রাখা কোন মতেই 

ভাল নহে । বিরাজের মাকে বলিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে । আমি 

আপিবার সময় পুস্তকের আলমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই । যদি অন্ত 

কোন চাবি দিয়া খুলিয়া, গৌরগোবিন্দ একবার বইগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে 
পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয় । আমার নামে পত্রাদি আসিলে শীঘ্র যেন 

ডাকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা দরওয়ানকে বগিয়া 

রাখিবে, আমার নামে পত্রাদি বাটীতে আসিলে ভাল করিয়া রাখিয়া দেয় এবং 

সেই দিনই তোমাকে দেয়, বিলম্ব না করে। 

মোকাম! হইতে, বোধ করি, একটি বুড় ঘটি ভুল ক্রমে এখানে আসিয়াছে । 

প্রস্নকে বলিবে, শীত্র তথায় খবরটা পাঠাইতে। 

মিরার পাইয়াছি। সকলকে আশীর্বাদ । 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

চস্মা না পাইয়। কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন 2-- 

গাজীপুর, 

৩রা অক্টোবর, ১৮৭৬ থুঃ। 

প্রিয় কাস্ততি, 

কৈ এখনওতো। চস্মা পাইলাম নাঁ। তুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া 

বন্দোবস্ত করিলে, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। কারণতো কিছুই বুঝিতে 

পারিলাম না। 5০198701) 0০. কিছু গোল করিল নাকি? একবার তাহা- 

দিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, ঠিকানা লিখিবারতে। ভুল হয় নাই? ভাল করিয়া 

অনুসন্ধান করিতে হইবে । ঠিক কোন্ দিবসে তাহারা পাঠাইয্মাছে, জাগিতে 
পারিলে, এখানেও অস্থসন্ধান করা যাইতে পারে । এখানকার খাওয়া দাওয়া 

এক প্রকার চলিতেছে । কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলা হয় নাই ।....-এক প্রকার প্রস্তুত 

করিয়া লওয়! হইয়াছে । টাকাও, বোধ করি, বিলক্ষণ খরচ হইতেছে । আর 
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কিছুদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা আছে। বাড়ীটী খুব ভাল। গোপাল বাবু, 
যু বাবু এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। অগ্য যাইবার কথা । আকনা 

হইতে এক দল আগিবার কথা। 

শ্ীকেশবচন্ত্র সেন। 
বালী হইতে সংবাদ আনাইয়া লিখিবে। পাইক পাড়ার টাকা আদায়ের 

চেষ্ট। দেখিবে। 

প্রেরিত চস্মা! পাইয়া কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন £-- 

গাজীপুর, 
৯ই অক্টোবর, ১৮৭৬ খুঃ | 

প্রিয কান্তি, 

গত কলা ত্রাঙ্গসমাজ হইতে আসিয়া চম্মাটী পাইলাম। পাইয়া 

অতান্ত আহ্লাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্তু ৭* টাকা লাগিল 
কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, পাঠাইবার জন্য ডাক মান্থুল হিসাবে, 

বুঝি, ১॥০ টাকা লইয়াছে। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে । পার্শেলটী ব্যারিং 

আমিধাছে। তজ্জন্য, বিশেষতঃ আবার 18-৫16০ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া, 

এখানে আট আনা মাসল দিতে হইল। যাহা হউক, পাওয়া গিয়াছে, এই 

তাগা। আমার শ্বশুর গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। যদি আমাদের 
'আবও পশ্চিমে যাওয়! হয়, হয়তো স্থকোকে, আমার শ্বশুর ফিরিয়া আসিলে, 
উহার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইব। কিন্তু এখনো! কিছুই স্থির হয় নাই। 
হেলোক্য প্রভৃতি অগ্যাপি আসিয়া পহুছেন নাই। আলমারির চাবি 

পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে এবং কাপড়গুলি ভাল করিয়৷ দেখিবে। 

চাবিব প্রাপ্তি-সংবাদ লিখিবে | 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

২২শে অক্টোবর কেশবচন্দ্র লিখেন £_- 

গাজীপুর, 

২২খে অক্টোবর, ১৮৭৬ খুঃ। 

প্রিয় কাস্তি, 

যছু বাবু এলাহাবাদ হইতে অযাচিত ৪*২ টাকা হঠাৎ পাঠাইয্াছেন। 
১৪২ 
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স্থতরাং তথায়, বোধ করি, শীত যাইতে হইবে । স্থকে। হয়তো কল্য মেলট্্রেণে 

আমার শ্বশ্ডর সঙ্গে এখান হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবে । তাহার থাকিবার 

জন্য যেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাষ্টারকে বলিয়া দিবে, যেন তাহার 

পড়াট। ভাল হয়। 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

২৪শে অক্টোবরের শত্র মিরারের ভ্রম-শোধন জন্য লিখিত হয় ১ 

গাজীপুর, ( মঙ্গলবাব ) 

প্রিয় কান্তি, ২৪শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খুঃ। 

তোমার প্রেরিত ১২০২ টাক! গত কল্য পাইয়াছি। যাদবের পত্রে অর্দ 

নোট ছিল, তাহাও হস্তগত হইয়াছে । আগামী বৃহস্পতিবার ( ২৬শে ) ছুই 

প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়। ছাড়িয়। সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদে পঁহুছিবার কথ! 

আছে। মিরারে কলিকাতায় শীত ফিরিবার কথা কেন লেখ! হইয়াছে? বোধ 

করি, আমরা কল্য (২৫শে ) গাজীপুর ছাড়িয়া রাজ্সিতে জুমনিয়৷ অবস্থান 

করিব। এইটী 1711) 1117701এ ছাপাইয়। দিবে 

১ ৬11.১1২% ০0৮ 2৬৬৮১, 

বি, ৬৬, 1১ 

13800 16€50010 01101)067 ১০।) 107১ 1910 09108521081 101 

৯1191029102. 

স্থকো, বোধ করি, নিরাপদে কলিকাতায় পহুছিয়াছে। 

শ্রাকেশবচন্দ্র সেন। 

কেশকচন্দ্র জুমনিয়! হইতে লিখিয়াছেন £-- 
70017071951), 

প্রিয় কাস্তি, 270 0০:০1, 1876. 

গাজীপুরে এক দিন বিলম্ব হইয়া! গেল। কল্য রাত্রি (২৬শে) এখানে 

অবস্থান করিয়া, অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিতেছি । প্রসন্ন ও 

রাজলম্্ী গাজীপুরে রহিয়৷ গেলেন! ! সন্তানের পীড়ার জন্য তাহার] সেখানে 

থাকা কর্তব্য বিবেচনা করিলেন । সুতরাং আমরা ট্রলোক্যকে সঙ্গে লইয়া 

যাত্রা! করিতেছি । এ খবরটী কি পাইয়াছ যে, সে দিন গাজীপুরে আমাদের জন্য 
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দিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে ঞ্রবচরিত্র যাত্র। হইয়া গিয়াছে । সকের যাত্রা! স্বকোর 

পঁছিবাঁর সংবাঁদ না পাইয়া আমর! ভাবিত রহিলাম। 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন । 

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্দ্র লিখিলেন ২ 

এলাহাবাদ, 

৯ই নবেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ। 
গ্রিয কান্তি, 

ঢুই দিন কোন পত্র না পাওয়াতে, এখানে সকলে ভাবিত হইয়াছেন । 
ন্লকোব সম্বন্ধে কোন সংবাদ আইসে নাই, ইহার কারণ কি? জব্বলপুরে 

যাইবার কথা মিরারে কেন লেখা হইল? আগামী সপ্তাহে এখান হইতে 

প্রত্যাগমনের কথা হইতেছে। ত্রেলোক্য আবার একটু জরে পড়িয়াছেন। 

ঘদি পথ খরচের কিছু টাকা শীদ্্ পাঠাইতে পার, ভাল হয়। সেখানকার 

ঘবটব পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে । গাড়ীখানা কি মেরামত হইয়। 

আাপিবাছে? ছুর্গামোহনের স্্বীর * খবর কি? সেখানে আর আর সংবাদ 

কি/ উমানাথ বাবু কোথায় আছেন? বিজয় কেমন? আমার হাতে 

আন্দাঙ্গ ৩৫২ টাকা আছে। সকলকে আশীর্বাদ দিবে । আশ্রমের মেয়ে- 

গনি, বোধ করি, ভাল আছেন। প্রসন্ন কি ফিরিযাছেন ? না, এখনো 

গাভ'পূবে? শুভাকাজ্ষী 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন | 

এলাহাবাদ হইতে কেশবচন্ত্র জববলপুর গমন করেন, সেখান হইতে 
প্রশ্াবর্তন কবিয়াই কেশবচন্ত্র এই ছুই পংক্তি লেখেন £_ 

এলাহাবাদ, 
১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৬ থুঃ। 

প্রির কান্তি, এইমাত্র নিধ্বিম্নে জব্বলপুর হইতে এলাহাবাদ প্রত্যাগমন 

কবিলাম। এখান হইতে শীগ্রই কলিকাতায় ফিরিব। শুভাকাজ্জী 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
টা পাশাপাশি পাশা শি শি পিন ৩ শিশির শী 

* ইনি রোগে শয্যাগত। ইনি ২১শে কান্ডিক, :৭৯৮ শক (৬ই নবেম্বর, ১৮৭৬ ধৃঃ) 

রজনীর শেষগাঁগে পরলোকগতা হন । 
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এই সকল পত্রে সামান্য কাজ কন্মের কথা ভিন্ন অন্য কথ। অল্পই আছে। 

কেশবচন্দরের সহজভাবপ্রদর্শনার্থ এগুলি মুদ্রিত করা গেল। 

গাজীপুরে পবনাহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ 

২১শে নবেম্বর, ( ১৮৭৬ খুঃ ) েশবচন্দ্র সপরিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

করেন। এবার গাজীপুরে পবনাহারী বাবার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকাব 
হয়। তদ্বিবরণ ১৫ই অক্টোবরের (১৮৭৬ খুঃ) মিরারে বাহিব হয়। 

ধন্মতত্বে (১লা কান্তিক, ১৭৯৮ শক ) তৎসম্বদ্ধে যে একটি সংবাদ বাহির 

হয়, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £₹-গাজীপুর নগরের প্রা 

ছুই ক্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে, ১২১৩ বৎসর যাবৎ এক যোগী বাল করিতে- 

ছেন। তিনি অন্ধকার গভীর গর্ভে দিবা রজনী প্রাণায়াম-যোগে নিমগ্ন 

থাকেন। পনর বিশ দিন কি একমাসাস্তর গর্ভের বাহিরে আসিয়া দর্শন দেন, 

কিছুই আহার করেন না। তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা 

শ্রবণ করিয়া, আমাদের আচাধ্য মহাশয় দর্শন-কৌতৃহলী হন। গত ১৮ই 

আশ্বিন (৩রা অক্টোবর ) বাবাজি গর্তের বাহিরে আসিয়াছেন জানিয়া, তিনি 

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তথায় যাইয়া তাহাকে দর্শন করেন । যোগীর বয়ংক্রম 

চল্লিশের অধিক হইবে না। তিনি স্থপুরুষ, গৌরকাস্তি, অতিপ্রশাস্ত, 

সৌম্যমৃস্তি। কিন্ত একটা চক্ষু হীন। ত্ীহার শ্মস্রবিমপ্তিত মুখমণ্ডল বিনয় ও 

হাস্যপ্রীতে উজ্জল। তিনি যাহাকে তাহাকে দেখিলেই, অগ্রে মস্তক নত 

করিয়া প্রণাম করেন । ধন্দের কথা তাহার নিকটে অধিক শুনিতে পাওয়। যায 

না। তিনি অতিশয় নিজ্জনতাপ্রিয়। লোকটি বৈষ্বধন্মীবলম্বী ভক্তিমার্গ।- 

চুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন, আচার্য মহাশয় তাহার প্রসঙ্গ করিলে, 

বাবাজী স্বীয় ভাষ! হিন্দিতে বলিলেন, ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্ববৃত্তি নিরোধ 
করিতে কোথায় পারি, রুপা করিয়া তাহ। শিক্ষা দিন। আচাধ্য মহাশয় 

বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন, আমাকে করুণ! করিয়া দেই দশ! প্রদান 
করুন। ভক্তির কথা হইলে বলিলেন, ভক্তি জ্ঞান কি জানি; আচার্ধ্য 

লোকের! জানেন । তীর্থপধ্যটনের ইচ্ছা আছে কি না, জিজ্ঞাস। করিলে, 

ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয়, এই চাই। যোগী নির্ভরের বিষয় 

বলিলেন যে, যত নির্ভর হয়, তত নিমগ্ন হওয়া যায় । আচাধ্য মহাশয়, আপনি 
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কিছু আহার করেন না বলাতে, যোগী বলিলেন, তিনি দিলে খাই, না দিলে 

ন। খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। যোগী আচার্য মহাশয়কে হ্বামীজী 

বলিয়া বার বার সম্বোধন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর চরণ-দর্শনে কৃতার্থ 

হইলাম, বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ববাঙ্গ ক্লে আবৃত, পরিধানে 

কৌপীন। শীত গ্রীষ্ম সকল খতুতেই তাহার এই বেশ। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে 

রাধারুষ্ণের ( এবং রামসীতার ) কয়েকটী ধাতুময় মৃষ্ঠি স্থাপিত আছে। 
সেই মন্দিরের ভিতরেই গর্তের হবার। শুনিলাম, স্থড়ঙ্গ অনেক দূর চলিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু গর্ত কিরূপ, কেহ দেখে নাই । গর্তের মুখে কাষ্ঠফলক স্থাপিত 

আছে। তিনি গর্ত হইতে বাহির হইয়া, মন্দিরের ছার উন্মুক্ত করিয়া, দ্বারের 
পার্খে উপবেশন করেন। অন্য সময়ে মন্দিরের দ্বার বদ্ধথাকে। মন্দিরে 

বড বড় ইন্দুর ও সাঁপ বেড়াইতেছে, অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন 
ছুই প্রহর রাত্রির সময় বাহির হইয়! নাকি গঙ্গান্সান করিয়া থাকেন। কখন 
কখন আরতি ও বিগ্রহকে বীজন করেন। লোকটী একেবারে পৌত্তলিকতা- 
সংঅবশূন্ত নহেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, অস্তঃকরণই সার, বাহির কিছু 
নয। যোগীব সংস্কৃত জানা আছে ।” 
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দিল্লীর দরবারে গমন, তথায় উপাসন।, উপাধিগ্রহণে অসম্মতি ও দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 

মহারাজ হোলকার দিলীর দরবারে আগমন করেন । তাহার পুনঃ পুন: 
নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের দিলীতে গমন করিতে হয়। দ্িলীর দববাব 

এবং যুধিষ্টিরের রাজস্্য়যজ্ঞ এ উভয়ের সাদৃশ্য কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগ্রং 

ছিল। তিনি এ ছুয়ের সাদৃশ্য মিরাব প্একায় বিশেষরূপে প্রতিপাদন 

করেন | রাজস্থয়যজ্জে দুইটী ছুঃথকর ঘটনা হয, একটি ছুধ্যোধনের মনে ঈর্ম 

ও তজ্জনিত কুরু পাগুবের যুদ্ধ, আর অকটি শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাগ্রে সম্বমদানে 

ঈর্ষান্বিত শিশ্ুপালের বধ | দিল্লীর দরবাবে বিদেশীয় রাজগণের বা সমবেত 

দেশীয় রাজন্বর্গের মধ্যে কোন প্রকাব অসম্ভষ্টির কারণ উপস্থিত না হয, 

তদ্িষয়ে আশ তিনি প্রকাশ করেন । ৩১শে ডিসেম্বর ( ১৮৬ খুঃ) কেশবচন্ছ 

আমাদের মহারাজ্জীব সাম্রাজ্যোচিতপদবী গ্রহণোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা 

করেন, রাজভক্তিসম্থন্ধে দেশীয সংবাদপত্রের »ম্পাদকগণের জন্য নিদিষ্ট পট- 

মণ্ডপে উপদেশ দেন এবং মহাভারত ও মন্ত হইতে তৎসম্পকীগয প্রবচন পাঠ 

করেন। দরবারে যাইবার জন্য কেশবচন্দ্র নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন) কিন্তু 

যাইবার জন্য তিনি যান কোথায় পাইবেন? আশা করিয়াছিলেন যে, 

হোলকারের নিকট হইতে যান তাহার জন্য আপিবে, কিন্ত যথাসময়ে কোন যান 

উপস্থিত হইল না । অগত্য। দেশীয় একা আরোহণ করিয়া দরবারের পঠমগুপেব 

অনতিদূরে অবতরণপূর্ধবক পদকব্রজে চলিলেন । ছুইদিকে সিপাহী সম্ভরির পাহারা, 
পথ সঙ্কুল, তাহার ভিতর দিয় তিনি পদব্রজে গমন করিতেছেন । তীহাৰ 

স্থদীর্ঘ দেহ, সুন্দর শ্রী, সৌম্যমুত্তি, এ সকলেতে চকিত হইয়াই, মনে হয়, কেহ 

তাহাকে গমনে পথে বাধা দেয় নাই। রাজভক্তির আতিশষ্যই তাহাকে 

ঈদৃশ সাহসিক কাধ্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি সভাস্থ হইলেন, লর্ড 
লিটনের অতি সুন্দর ভাষায় রচিত বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। এই বক্তৃতায় 
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দুটি অসন্তষ্টির কারণ ছিল। এক দেশীবগণের ভাবী উন্নতিস্ঘদ্ধে কোন আশাদান 
ছিপ ণা; দ্বিতীয় বাহির হইতে শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে, কি প্রকারে 

অধিকার রঙ্ষ। করিতে হয়, ভারতম্রাটু তাহ! বিলক্ষণ জানেন, এই বলিয়। 
কুগিযার প্রতি উপেক্ষ।-প্রদরশন। দরবারসংআ্রবে কেশবচন্দ্রকে উপাধিদানের 
্রস্তাব হয়, কিন্তু উপাধি-গ্রহণে তিনি সম্মত হন না। দিল্লীতে প্রীমদ্দয়ানন্দ 

ধবস্বতীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচন্ত্রকে বলেন, 

তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাভার মতে মিল আছে, এক বিষয়ে তিনি মিলিতে 

পাবেন না। বেদবেদাস্ত অবলম্বন না করিয়। মকলকে কি প্রকাবে ধঙ্মশিক্ষা 

দেয। যাইতে পারে, ইহ| তিনি বুঝেন না। 

সপ্তচত্বারিংশ মাংবৎসরিক উৎসব 

এবাব (১৭৯৮ এক) (১৮৭৭ খুঃ) সপ্তচত্বাবিংশ মাংব্সরিক উতসব। ৭ই মাঘ 

হইতে ১৩ই মাঘ পধান্ত ( ১৯শে জানুযারী হইতে ২৫শে জানুয়ারী ) উৎসবের 

কাধ্য হয়। ৮ই মাঘ নাধারণ সভায় গ্রচার-বিববণ, এবং আয় বায়ের হিলাব 

পাঠেব পর, সমুদায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংক্কাবক, ধ্মসংস্কারক, দেশহিতৈষী 

ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ “দেওয! হইল। তদনস্কব কয়েক জণ ব্রান্ধের স্বাক্ষরিত 

একথানি পত্র কেশবচন্দ্রের হস্তে অপিত হয়। তাহার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব 

ছিল। (১) মন্দিরের !খণ পরিশোধ, ট্র্টী নিযোগ, (২) ব্রাহ্মসংখ্যার 

তালিক। সংগ্রহ করা ৪( ৩) গ্রতিনিধিসভা। ঝণ-পরিশোধেব জন্য আর 

চাবি মাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা হইয়া, ট্রপ্টী নিয়োগের প্রস্তাব আপাততঃ 

স্থগিত থাকিল।-[শেষ প্রন্তাবসন্বন্ধেক্গণকাল বুথ! বিতগ্ডাঃ হইয়া, পরিশেষে 

সর্বসম্মতিতে স্থির হইল।যে, এ সম্বন্ধে প্রস্তাবকর্তাদিগের উপরেই ভাব রহিল। 

$এবাবকার নগরসংকীর্ভতনের গান “ওহে দয়াময় হরি, ছুঃখহারী, প্রেমসিন্ধু পত্তিত- 
পাবন” ইত্যাদ্দি। (ত্রক্ষসঙ্গীত ও সঙ্বীর্তন, ৯৭৩ পৃঃ) ১০ই মাঘ (২২শে 

জানুয়ারী ) সোমবার" কেশবচন্দ্র গসহআ্রীধিক "আ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ £টাউনহলে 

“রোগ এবং তাহার উঁষধ” বিষয়ে "ক্ৃতা করেন ।িআমরা বক্তিতাব সাব 

ধশ্মতত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্ুন, ১৭৯৮ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“রোগ ও তাহার উষধ* বিষয়ে বক্ত তা 

“সহযাত্তরিগণ, অনস্ত জীবনের বিষম দুর্গম পথে চলিতে, সেই অসাধারণ 
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গুণবান্ মহোনম্নত আত্মাকে কি তো'মর! দেখিয়াছিলে, যিনি পর্রতোপবি 

সমবেত শিব্বমগ্ুলীর মধ্যে বৈর।গ্যের উচ্চ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? সেই 

সৌম্যমৃত্তি দর্শন করিয়া এবং সেই সকল জীবন্ত উৎসাহের ব্যাক্যাবলী শ্রবণ 

করিয়া তোমর1; কি বিমুগ্ধ হইয়াছিলে? এবং তাহাতে কি চিরকালের জন 

তোমাদের স্বার্থ এবং মনোযোগ সম্বদ্ধ হইয়াছিল? “কি আহার করিবে 

এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্য ভাবিত হইও না এবং কি পরিধান 

করিবে বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিও না,” বিম্ময় ও গাভ্ভীধ্যের সহিত কি 

এই সমস্ত হ্ৃদয়ভেদী বাক্য শুনিয়াছ? আর এক স্থানে সেই আচাধ্য বলিয়া, 

ছেন, “যদি পূর্ণ হইতে চাহ, তবে তোমাব যাহা কিছু আছে, সর্বস্ব বিক্র 
কর, তাহার পর আসিয়া আমার পশ্চাদগামী হও ।” আঠার এত ব্সর 

পধ্যস্ত লোকে এই লকল অগ্নিময় কথ! ভাবিয়। আসিতেছে, তথাপি ইহা পূর্বের 

নায় নৃতন রহিয়াছে । পরিত্রাণার্থী বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে ইহা স্থান 

পাইয়াছে; কিন্তু ধন্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখনও সন্দেই করে। স্থৃতরাং এ 

বিষয়ে অগ্যাপি মীমাংসা হইল ন|। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, কেন এই অসঙ্গত 

সভ্য তাবিরুদ্ধ অমঙ্গলকর মত প্রচার কর! অনৃশ্ঠয চৈতন্যময় পদার্থের জগ্ঠ 

কেন মনুষ্য সর্ববন্ষ পরিত্যাগ করিবে? এই ছুইয়েব সামর্জস্য করিতে কেন 
চেষ্টা কর না? সত্যসতাই.এই পৃথিবীর ধশ্ম মিশ্রর্ণশ্ন । ইহার ধর্মশাস্ত্রে হায় 

এবং আত্ম। নাই, কিন্তু ইহার আগ্যোপাস্ত কেবল স্থুবিধাবিধানের কৌশলে 

পূর্ণ । কাধ্যতঃ.আমরা টবরাগ্যের নাম সহিতে পারি না। যাহাতে সংসাবের 

সঙ্গে ধন্শকে সাংসারিক ভাবে একত্রিত করিতে পারি, তাহাই আমরা অন্বেষণ 

করি। যদি কেহ নীতিপরায়ণ হইলেন, তিনি মনে করিলেন, আমি আমাকে 

সমাজকে এবং ঈশ্বরকে সম্ভবমত হস্তগত করিলাম । অতি দুর্বল এবং 

জীবনহীন ভাবে আমাদিগকে আমর পাপী বলিয়া! স্বীকার করি; কিন্তু তাহ! 

উপন্তাসের কথা । আমাদিগের পাপ তত জঘন্য নয়, এইরূপ মনে মণে 

বিশ্বাস থাকে, স্থতরাং প্রায়শ্চিত্তবিধিও তেমনি সহজ । উভয়ই উপরে উপরে 

ভাসে। সকল দেশের সমস্ত ধর্সন্প্রদায়ের সঙ্গে পাপ ও প্রায়শ্চিতসঘদ্ধে 

এইরূপ অগভীর ভাব গৃহীত হয়। পাপের যথার্থ প্রকৃতি নিদ্ধারণ করিবার 

জন্য আমাদিগকে অন্ত স্বতত্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বস্তত' 
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কি পাপ অতি জঘন্য চিরশক্র নঘ? ইহা এক ভয়ানক অভিসম্পাত এবং 

অতিশয় ঘ্বণিত পৃতিগন্ধময় পীড়া! ইহার মুল মানবাত্মার গভীরতম স্থানে 
ম্দ্ধ। আমরা কেবল জীবনের উপরি ভাগটী পরিষ্কার রাখিতে যত্ব করি, 

কিন্ত অভান্তব ভাগ যেমন তেমনি থাকে । কেহ বলেন, পাপ একটী কালির 

দাগ মাত্র, সহজে ধৌত কৰা যায়। কেহ বা রাজনৈতিক ভাবে উহাকে 

দেখেন এবং অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন। ইহ|। এক প্রকার 
উৎকোচদানের বাবস্থ।। অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক পাপকার্যে ঈশ্বর অর্থা 
এবং অপরাধী প্রতার্থা হন। পৃথিবীর রাঁজা ও শাসনকারিগণ যেমন প্রত্যেক 

অপবাধ গণন। করিয়া দোষীকে দগণ্ডবিধান করেন, তেমনি প্রত্যেক পাপের 

জন্য ঈশ্বব উপযুক্ত দৃণ্ড দিয়! থাকেন। রাজবিধিসঙ্গত দণ্ড গ্রহণ করিলেই 
পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাহারা মনে করেন। উপরি উক্ত প্রত্যেক 

মতেব মধ্যে কিছু কিছু সতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত 

এই সকল মতে পাপকে যেন একটী আকন্মিক ঘটনার ন্যায় গণন। করা 

হইয়। থাকে । যেন ইহার সঙ্গে মানবন্থভাবের কোন সন্বপ্ধ নাই, মোহ- 

বশতঃ লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকাব প্রাষশ্চিত্ত কবিলে তাহা যায়, 

আব কিছু থাকে না। 

“এইটী প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরূপ নয়, ইহার মূল 

মাছে । সেই মূল মানবপ্ররূৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুত্ত্কত 

বিপিব সঙ্গে ঈশ্বরের বিধির তুলনা কবিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে 

দণ্ডনীয় অপরাধ, এ দুইয়ের মধো মুলগত গভীর প্রভেদ আছে। কোন ব্যক্তি 

বন্দ করিলে রাজদ্বারে সে বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হয়, ইহাতে অবস্ পাপ- 
কাষোর জন্য তাহার শাস্তি হওয়াতে মনুষ্কের ন্তায়পরত। চরিতার্থ হইল। 

কিন্ ঈশ্বর কার্য দেখেন না, তিনি হ্দদিস্থিত পাপমূল ধরিয়। বিচার করেন। 

পরহত্যা চুরি ইত্যাদি পাপের কথা ঈশ্বরের বিধিপুত্তকে লিখিত নাই; 

শাপপ্রবৃত্তি, অসংকারধ্যের উৎপাদক মূলকে তিনি দগুনীয় মনে করেন। 
আমরা এখানে যেব্প শ্রেণী বিভাগ করি, ঈশ্বরের বিধানে তাহা অন্য প্রকাব। 

মন্থযের পঞুগ্রকৃতির মধ্যে পাপের উৎপর্তি-স্থান; সেই স্থান হইতে সকল 

ছষ্ধ কৃত হয়। প্রবৃত্তির মধ্যে পাপম্পৃহা আছে কিনা, ঈশ্বর তাহাই 
১৪৩. 
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দেখেন। যত দিন পাপবাসনা, মন্দ কামনা আছে, তত দিন পাপকার্ধ্য 

হইতে বিরত থাকিলেও, ঈশ্বরের বিচারে আমরা নিরপরাধী নহি। ফলত; 

পাপ একটী রোগবিশেষ, ইহা সামান্য অপরাধ মাত্র নহে, স্থতরাং এই ভাবেই 

ইহাকে দেখিতে হইবে। এই রোগের মূল আমাদিগের স্বভাবের অভ্যন্তরে 

থাকে । সকল সময় যদিও কাধ্যে প্রকাশ পায় ন।, কিন্তু গুপ্ঠভাবে অবস্থিতি 

করে। কিন্তু ইহা বলিয়া কি'আমরা মনুষ্তকে জন্মপাপী বলিব? চাবির্দিকে 

পাপের প্রাহুভাব দেখিয়া কি মন্তুষ্যত্বকে বিকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিব? কখন 

না, আমর। ইহার প্রতিবাদ করি । মনুষ্য ঘি জন্মপাপ্পী হইবে, তবে ঈশ। কেন 

ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগকে প্রশংসা করিলেন? বালকদিগকে দেখিয়। কেন তবে 
তিনি বলিলেন, “এ ক্ষুদ্র বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কেন 

না ন্বর্গরাজা এই প্রকার |” শিশু সন্তানেরা পধিক্র, তাহাদের ভিতরে স্ব 

বিরাজ করে । পরিণতবধক্কের৷ সেরূপ নহে, কারণ তাহারা প্রবঞ্চক এবং 

প্রতারক হয়। অতএব বলিও না যে, মনুষ্য পাপময় প্রকৃতি লইয়। জন্মিয়াছে। 

পাপ অস্বাভাবিক । তবে ইহ কোথা হইতে আমিল? মন্বষ্তের পশুপ্রকৃতির 

মধ্যে ইহার বীজ। মনুষ্য চোর বা নরহস্ত। হইয়। জন্মে নাই, কিন্তু সে পশ্তু 

হইয়া জন্মিয়াছে । একটী বস্তর ম্যায় সে উৎপন্ন হয়, ব্যক্তির ন্যায় নহে। 

পদার্থ হইতে পণ্ড, পশ্ড হইতে মনুষ্তের উৎপত্তি । প্রথম জন্ম সম্পূর্ণ জড়ীয় 
অথাৎ ভ্রণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই নহে। তবে পাপের স্থান 

কোথায় রহিল? তখন ইচ্ছা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই, কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি 

আছে। যেখানে ইচ্ছা! নাই, সেখানে পাপ অসম্ভব । ন্বাধীন ইচ্ছা পাপের 

মূল। প্রথম হইতে যখন বালক পরিবপ্তিত হইল, তখন তাহাতে কেবল 

পশুভাবেরই প্রাধান্ত; কিন্তু যে পধ্যস্ত ইচ্ছা, ভালমন্বিচারশক্তি না জন্মে; 

তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্তের নিকট তাহার দায়িত্ব বোধ হয় না, স্থৃতরাং তখন 

পাপ হইতে পারে না। পশুপ্রক্তির মধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্তু ইহা হইতে 

পাপ উৎপন্ন হয়। স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে বালকেতে কোন পাপ নাই, কেবল 

পাপ করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে । ইহার পর পাপ জন্মিবে, এখনও 

জন্মে নাই। অতএব মনুম্যকে জন্মপাপী বলিও না, এই বল যে, তাহাদের 

ভিতর এমন কিছু আছে, যাহা পাপের দিকে তাহাকে পরিচালিত করে। 
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বক্সমাংসময় দেহেতে পাপের মূল রহিয়াছে । মানুষ জন্মপাপী যে কেহ 

কেছ বলেন, তাহার গুঢ় অর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু পাপ করিবার 

ঘে এক্তি আছে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়৷ ভয়ানক হয়। পরীক্ষা প্রলোভন 

আসিলে মণ্ুষ্য ইচ্ছাপূর্ববক পাপ করে। কিন্তু এই পাপের মূল-বিনাশের জন্য 

কেন যত্্শীল নহে, সকলেই পাপক্রিয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেড়াইতেছে। 

চেভ্রান্ত জীব সকল, কেন তবে কেবল কার্যের জন্য অনুতপ্ত হও, যথার্থ পাপ 

যাহা, তাহার জন্ত কেন অনুতাপ কর ন।? অনেকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ 

পাপেব জন্য ভাবিত ন! হইয়া, গত পাপের জন্য চিন্তিত হন- কিন্তু ইহ! নিতান্ত 

ত্রম। গত পাপের অর্থ, যাহ! নাই, আর ফিরিয়াও আসিবে না। বস্তুতঃ 

গত পাপ, এ কথ! হইতেই পারে না। ইহা কেবল বর্তমান পাপকেই প্রকাশ 

কবে। পাপ যদি গতই হয় তবে আর ভাবনা কি? এক জন নরঘাতকের 

নিকট তাহার নরহৃত্য। কাধ্যটী গত হইঘাছে, বলা যাইতে পারে; কিন্ত 

তাহাব কারণ কি সেই সঙ্গে গত হইয়াছে? হিংস। দ্বেষ, ক্রোধ, কাম, লোভ 

ঘত দিন আছে, তত দিন নরহতা! পুনরায় হইবার সম্ভাবন। আছে। কোন 

বিশেষ পাপকার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিঘা নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, সম 

পাপেব মূল উৎপাটন করিতে হইবে । যত দিন তাহা ন। থার, তত দিন 
ঈখবেব ককণার প্রার্থী হইয়। থাক। পরিজ্রাণেব জলন্ত অগ্নি হৃদয়ে গ্রবেশ 

এ ববিলে পাপ-শক্র ধ্বংস হইবে না। পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে 

অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি গ্রলোভন পরাভব করিবার শ্তি বল! যাইতে 

পাবে। পরিস্রাণের অর্থ পাপকাধ্য-পরিত্যাগ নহে, পাপ ইচ্ছ! এককালে 

অসন্তব হইয়। যাওয়! যথার্থ পরিভ্রাণ। মূল এবং শাখা উভয়কেই কর্তন 

করিতে হইবে। বিষয়টি অতান্ত কঠিন । প্রথমতঃ শরীরকে অধীন করিয়া, 

তাহাৰ পশ্তজীবনের স্থানে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন রোপিত কর। ইন্দরিয়- 

দিগকে জয় কর। হৃদয়কে পৃথিবীর উর্ধাদেশে লইয়া যাও। ঠৈতন্যময় জগৎ 

স্গপাম, সেখানেই আত্মাকে ঈশ্ববের সঙ্গে বাম করিতে দাও । যেমন জড- 

র্ধাগড আছে, তেমনি একটা আধ্যাত্মিক ব্রঙ্গাপ্ত আছে। হৃদয়ের মধ্যে সেই 

জগং নিম্মাণ করিতে হইবে । যোগী ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিয়াও সেইখানে 

বাধ করেন। তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে স্বর্গ অন্বেষণ করেন। সেখানে 
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তিনি গভীর যোগে মগ্ন হইয়া থাকেন । সেইখানে তিনি তাহার প্রার্থনীয 

সকল বস্ত প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে তাহার ধনাগার, পুস্তকালয়, আহার পানীয় 

সমুদায় আছে এবং সেখানে তিনি পরলোকেতে প্রমুক্তাত্মা খষিদিগেব সহবাসে 

যথেষ্ট সখ পাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার 

কথ। আমি বলিতেছি না, একবারে সেখানে অধিবাস করা, ইহাই স্বর্গবাস 

এবং ইহাই পরিজাণ। 

“রোগেব কথা বলা হইল, এখন তাহার উঁষধধ বলা যাইতেছে । কোথায 

সেই ওঁষধ পাওয়া যাইবে, যাহাতে পাপরোগ বিনষ্ট হয়? শুঁধধ এই উচ্চ 

আধ্যাত্মিক জীবনে অবস্থিতি করিতেছে । প্রত্যেককে সেই জীবনেব উৎকর্ধ 

সাধন করিতে হইবে । এ জন্য চিন্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া! আবশ্ঠক | ধ্যান- 

যোগ ভিন্ন সাধক বাচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান দ্বার| ঈশ্বরেতে পাববৃত 

হইয়া, তাহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন; এই জন্ত তিনি অনেক খণ 

পধ্যস্ত যোগে বসিষ। থাকেন । ক্রমে এইস্থানে থাকাই তাহার স্বাভাবিক 

হইয়া যায়। তাহার পর বৈরাগ্য । ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় । আখি 

শরীরকে কষ্ট দিয়া বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি ন।। ইহাতে জীব মুক্ত 

হইতে পারে না। ভস্ম এবং কম্থাতেও নবজীবন হয় না, যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে 

চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য । আত্মার ক্ষুধা তৃষ্তার কথা তোমব 

শুনিয়াছ, বস্ত্তঃ তাহা সত্য । মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যানযোগেব 

মিষ্টতা পান করে, এবং স্বর্গের সুগন্ধ সম্ভোগ করে, ইহাই টৈরাগ্য । উপবা, 

শারীরিক কুচ্ছ,সাধন ৭য়, কিন্তু আধ্যাত্সিক রুটিকাভক্ষণে টৈরাগ্য জন্মে 

বৈরাগী যদি আহার পান, আমোদ বিলাস, ধন মান স্খে উদ্দাসীন থাকেন 

তাহার অর্থ এই যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসা; 

ভোগন্থথে বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক তাহ। দ্বৃণাপূর্ববব 

পরিহার করেন। কিন্তু ধ্যান ও বৈরাগ্য এই দুইটা মুভ্তির পক্ষে নিতাং 

প্রয়োজনীয় হইলেও, আধুনিক সভ্যসমাজ তাহ অগ্রা্ছ করিয়া থাকে 

সাধক এই দুইটা উচ্চতর ব্রত সাধন করিয়া, বালকের ন্যায় সরল স্বভাব প্রা 

হন। তাহার শরীর বুদ্ধ হয়, আত্ম! বালকত্ব লাভ করে। বালক যেম* 

পিত৷ মৃতাকে সর্বস্ব জানে, তিনি তাহার ঈশ্বরকে তেমনি সর্ববস্থ জানিয় 
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নিশ্চিন্ত থাকেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই তিনি জানেন না। ব্রক্মাণ্ড যদি 
ধ্বংস হয়, তথাপি পিতার কোলে তিনি নির্ভয়ে বাস করেন। এই জন্য 

কথিত হইয়াছে, যাহা জ্ঞানী বুদ্ধিমান্দিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল, তাহা 
বালকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে । অধ্যাত্মজগদ্বাসী দিজাত্মা মনা যেমন 

শিশু, তেমন তিনি পাগল এবং মাতাল। ঈশ্বরের প্রেমমদিরাপানে তিনি 

সর্বদা প্রমত্তের ন্যায় ব্যাকুল। ঠিক সময়ে তাহা পান করিতে না পাইলে, 

তিনি অস্থির হন, কিছুতেই সে ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে পারেন না। 

মাদকসেবী যেমন মৌতাতের সময় চঞ্চল এবং অস্থির হয়, তাহার অবস্থাও 

সেইরূপ । উপাসন। প্রার্থনা ধ্যান সঙ্কীর্ভনে যে পধ্যন্ত না তাহার মত্ততা জন্মে, 

তত ক্ষণ পধ্যস্ত তিনি তাহ! পরিত্যাগ করেন না। গাঢ়তা এবং দীর্ঘতা 

উয়ই পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও, 

প্রভুর কাধ্যে কখন উদাসীন নহেন, কর্তব্য কশ্মও সম্পাদন করেন। পরৌোপকাবে 

তাহার জীবন সর্বদা ব্যস্ত থাকে। কাধ্যের সময়েও তিনি অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বং 

কন্দ করেন। কিন্তু প্রেমমদ পান না| করিলে, তিনি কাজ করিতে পারেন ন|। 

প্রত্যেক প্রার্থনা তাহার নিকট স্থুরার পূর্ণপাত্র। পান করেন, আর কাজ 

কবেন। এই জন্ ধান্মিক মহাপুরুষের! যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত 

হইযা আপিয়াছেন; পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, 

কেন না এত সকালে কেহ মগ্পান করে না। পল বপিয়াছিলেন, হে মহৎ 

ফেষ্টাম্, আমি পাগল নহি, কিন্ত যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি। 

“এইরূপে বলিয়া বন্ত। উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উন্মত্তত। এবং 

পাগলামি অন্তরে না জন্মিলে, দেশসংস্কারের কাধ্য হইতে পারে না। অতি 

সাবধানী ব্যক্তি দ্বারা কি কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে? মত্ততা চাই। 

শু্ধ ধর্শজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্তব্য আমার ধশ্মশাপ্রের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান 

প্রেম ভক্তি কাধ্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার মিশ্রিত করিয়৷ পান 

করিতে হইবে । ধশ্মবিষয়ের সমন্। অঙ্গ সরস ভাবে বদ্ধিত করিতে হইবে। 
এইরূপে সর্ববাজীন রসপূর্ণ ধর্ম আমরা চাই। প্রেমে মত্ত না হইলে, কেহ কিছু 

করিতে পারিবেন না । ইংলও কি বলিবে, রোম্ কি বগিবে, সভ্য জগৎ কি 

বলিবে, ইহ ভাবিয়া কি কেহ ঈশ্বরের কার্য পরিত্যাগ করিবে? কোন 
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দিকে দৃষ্টি না করিয়।, উন্মত্তের ন্যায় প্রতুর কাধ্য করিয়া যাও।” বক্তৃতার 
অধিকাংশের সহিত সহানুভূতি প্রকাশপূর্বক ফাদারলাফেো৷ কেশবচন্জরকে 

বলিয়াছিলেন, “আজ আপনি “ক্রুশের পাগলামি? যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন ।” 

১১ই মাঘের উৎসব 

এবার উত্সবের গ্রাতঃকালে (১১ই মাঘ) গাজীপুরের একটি পাখীকে 

অবলম্বন কবিয়। উপদেশের আরস্ত হয়। একটি উদ্যানের শৌন্দমধ্যে কেশব- 

চন্দ্রের মন মুগ্ধ, এমন সময়ে একটি পাখী আসিয়া! বুক্ষের ডালে বসিল, বসিধাই 

উডিয়। গেল। এ সম্বন্ধে তিনি যাহ1 বলিয়াছিলেন, মুদ্রিত উপদেশে সকলে 

দেখিতে পাইবেন। আমরা গুটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই 

পাঠকগণ কেশবচন্দ্রের চিত্ত কি ভাবে উন্মত্ত, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন । 

“ভাই ভগ্নীগণ, নিশ্চয়ই জেনো পাখী বল, ফুল বল, পুণিমার চক্র বল, সব 
ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে । ঈশ্বব 

এই জন্য স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে 

ভক্ত, কেন পালাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে, ভয কি? ওহে 
ভাই, তুমি যে নদীর পানে তাকাইয়া শুষ্কপ্রাণে ফিরিঘ! যাইতেছ, না ভাই, যেও 

না, এ নদীর তটে বৃক্ষোপরি সুন্দর বুলবুলি বশিয়। আছে, প্রেমের বাণে, 
অন্ুরাগের বাণে এ পাখী তোমাকে মারিবে । এই প্রকৃতিজাল, এই প্রেম" 

তত্ব, কেবল প্রেমিককে ধরিবার ফাদ। জ্ঞানত প্রচাবিত হইতই | এমন 

বস্ত মকল রাখিবার কি উদ্দেশ্য ছিল? প্পেমদণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে, 

আপনার বিপথগামী সন্তানদিগকে কেশে ধরিয়!, আপনাব ঘবে লইয়া যাইবেন, 

এই জন্তই এ সকল শৌন্দয্যের সৃষ্টি। কুষ্টির উদ্দেশ্ত তবে সিদ্ধ হউক। 

প্রকৃতি প্রাণসখার প্রচারক হউক । আর কিছু দ্রিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে, 

ফুলের জোর অধিক, না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে, অবশেষে প্রকৃতি 

তোমার প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়। একটী.পাখী, একটী ফুলের 

হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাঙ্গধশ্ম মিথা। এমন সুন্দর শি 
দেখাইয়া, ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন, এই তাহার মনের 

ইচ্ছা । প্ররতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র পড়, প্রেমে মত্ত হও, তারপর ঈশ্বরের 

রাজ্যে লোকারণ্য হইবে, সকলের মুখে প্রেমতত্ব শুনিবে, আর রুতার্থ হইবে 1” 

ত্র 
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সায়কালের উপদেশের এই কয়েক পংক্তি পড়িলেই, কেশবচছ্জের হাদয়ের 

ভিতরে এই সময়ে থে সকল সাধু মহাজনগণের সমাবেশ হইয়াছে, কলে 

বুঝিতে সমর্থ হইবেন। “কোন সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে 

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। বাস্তবিক যেমন স্বর্গীয় পিতার ঘরে অনেক- 

গুলি স্বর্গীয় কুটার আছে, সেইরূপ সাধুর হ্বদয়ের মধ্যেও এক এক জন ভক্তের 

জন্ত এক একটা বাসস্থান নিম্মিত রহিয়াছে। সাধু সেখানে এক ঘরে যোগীকে 

স্থান দেন, এক ঘরে ভক্তচুড়ামণিকে অভ্যর্থনা করেন, এক ঘরে মহাজনকে 

সমাদর করেন, এক ঘরে অত্যন্ত জ্ঞানী স্থপত্ডিতকে স্থান দেন, এক ঘরে যিনি 

নরনারীর ছুংখ মোচন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাহাকে স্থান 

দেন।” “সাধু আপনার হৃদয়ের মধ্যে অতিথি-সেবা আরম্ভ করেন। কেব্ল 

ইহকালের জন্য নয়, অনন্তকালের জন্য প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক 

এক জন সাধক এই রাজ্যের এক একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। 

্ষস্বব্ূপের অনেক অংশ; ইহার এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে এক অংশ আর এক 

ভূখণ্ডে, আর এক অংশ আর এক ভূথণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহ! সঞ্চ 

করিয়া লন। তিনি চারি দিক্ হইতে সহশ্র খণ্ড একত্র করিয়া একটি স্থন্দর 

প্রত আদরের বস্ত নিশ্মাণ করেন।” “তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গু? আছেন, 

তাহার অনুগত হইলে, সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ, ভক্তি এবং 

সাুদৃষ্টান্ত তোমার হইবে। স্থির আরম্ভ হইতে এই পধ্যন্ত যোগ, ভক্তি 

এখং সেবাসম্প্কে যত দৃষ্টান্ত হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তিব স্তায় তোমর সমুদায়ের 

অধিকারী হইবে। 

১৩ই মাঘ নাধনকাননে উৎসব 

এবার বেলঘরিয়া তপোবনে না গিয়া, সাধনকাননে ( ১৩ই মাঘ, ২৫শে 

জানুয়ারী ) যাওয়া হয়। প্রায় একশত ব্রাঙ্ধ তথায় সমবেত হইয়া, সমস্ত দিন 

আনন্দসস্তোগ করেন। ধম্মতত্ব € ১৬ই মাঘ ও ১ল! ফাল্গুন) লিখিয়াছেন, 

“পুষ্প লতা পল্লবে উগ্ভানটি অতীব সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারি 

দিক্ হরিঘবর্ণ তরুশাখায় আচ্ছন্ন, কিন্তু নিযস্থ ভূমি সর্বত্রই পরিষ্কৃত, যথা 
ইচ্ছা তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নান! 

ব্ণের বৃহৎ গোলাপ পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া, অপরূপ সৌনধধ্য বিস্তার 
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করিয়াছিল । মন্দ মন্দ শীতলবায়ুসেবিত কণ্টকীবুক্ষকুগ্জ মধ্যে উপাঁসন। হয। 

স্থানের প্রাকৃতিক মনোহর শোভা সন্দর্শনে এবং সুন্দৰ বিহঙ্গকুলের মধুবকণ্ঠ- 

বিনিঃস্কত স্ল্লীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, সকলে সেই বনদেবতা হৃদয়সখা ঈশ্ববের 

পূঙ্গায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনাস্তে আচাধ্য মহাশয় সংক্ষেপে একটী কবিকব- 
রসপূর্গ বক্তৃতা করেন । ( বন্তৃতাটী ১৬ই ফাল্তুনের ধশ্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) তদনস্তব 

বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুষ্করিণীতটে সকলে 

একন্িত হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়রু্ণ গোম্বামী ঘোগ 
ও ভক্তি সাধন বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ।” 

কেশবচন্জের সহিত রাষকুঞ্জের প্রগাঢ় গ্রীতিবন্ধন ও তাহার প্রথম ব্রহ্মমন্দিরদর্শন 

পরমহংস রামকুষ্ দিন দিন প্রগাঢ় গ্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ 

হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাহার সহিত রাম- 

কৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সহ 

তাহার বসতিস্থলে গমন করা, এক প্রকার নিত্যরুতা হইয়! পড়িয়াছে। কেশব- 

চন্রকে দেখিলে রামরুষ্জের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়। উঠিত। 

সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সান্তেতে থাকিতে পারিতেন না, অনস্ত আসিযা 

তাহার হদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়া 

বিহ্বল হইতেন. কথা সমুদায় এলো মেলো, এবং মুচ্ছিতাবস্থা উপস্থিত 
হইত । অনেক ক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর 

কাহারও প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম 

হইত, তাই অন্যের কথ বন্ধ করিয়। দিয়া আপনি কথা বলিতেন । কেশব- 
চন্দ্রের কুটারের সম্মুখে রামকুঞ্ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন 

হইয়। সঙ্গীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন, উদরপূর্তি হইয়াছে, তবে কি 
না খুব লোকের ভিড় হইলে কেহ তাহার ভিতরে ঢুকিতে পায় না, তথাপি 
যদি রাজার গাড়ী আইসে, অমনি সকল লোককে সরাইয়৷ দিয়া পথ করিয়া 

দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে, .এইব্প মিষ্টালাপ 

করিতেছেন, এ সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জল্ জ্বল্ করিতেছে। 

উৎসব হইয় গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামরুফ 

বরক্ষমন্দিরে আসিয়া! উপস্থিত। ক্র্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, 
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দারবান্ বারা মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই 
ুছা। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মৃচ্ছিত 

হইলেন কেন? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, এ্রবেশমাত্র স্থানের পবিস্রতা 

ও গাস্ভীধ্য তাহার হৃদয়কে আপিয়। অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ 

হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরত্রদ্দের উপাসন! করিয়া থাকেন, তখন তিনি 

আত্মসংবরণ কাঁরতে পারিলেন ন|। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্বের আর কখন ব্রহ্মমন্দির 

দশন করেন নাই। 

"ধশ্বমধ্যে তত্ববিদ্/। ও মত্তত।” বিষয়ে বস্তুত 

এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। কেশবচন্ত্র বংসরে একবার উতৎসব- 

কালে টাউনহলে ইংরাজী বক্তৃতা দেন, ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে; সে 

বীতির এবার ব্যতিক্রম ধটে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উৎসবের বক্তৃতায় 

উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাহার নিতান্ত অভিলাষ যে, কেশবচজ্জ্রের 

বক্তত! শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পূর্ণ করা কেশবনন্্র 

কর্তব্য মনে করিলেন । ্ৃতরাং ৩রা মার্চ (১৮৭৭ খৃঃ), শনিবার, বক্তৃতার 

দিন নির্ধারিত হঙঈইল। বক্তৃতার বিষয় “ধশ্মমধ্যে তত্ববিদ্ভা/ ও মত্ততা” 
(1010119501011 ৪170 1108 01)699 11. 16115101) | রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, 

লেডি লিটন, বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর, অনরেবল সার জন স্াচি, 

মিসেদ বেলি, কণ্লে বরণ, কাপ্তেন বয়লিয়, ভাক্তার ভি, বি, স্মিথ, 
মণবেবল রমেশচন্দ্র মিত্র, ফাদার কফিনেট, বিজনীর রাজা, মৌলবী আবদুল 

লতিফ খা বাহাছুর, রেবারেগু মেস্তর টম্সন, ডাক্তার রবসন প্রভৃতি বক্তৃতায় 

উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্মতত্বে ( ১লা চৈত্র, ১৭৯৮ 

ণক) প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধৃত হইল, তাহা 
হইতেই পাঠকবর্গ উহার কথক্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবেন। 

“চারি সহল্র বৎসর পূর্ববে এই দেশের আর্ধ্য খধিগণের মধ্যে গভীর 

বর্ষচিন্ত ধ্যান, বৈরাগ্য এবং ধর্মোন্মত্বতার প্রাছুর্তাব ছিল, এক্ষণে স্থশিক্ষিত- 
দেব মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। গ্রীষ্ট ধর্মের 

প্রথমাবস্থায় এইরূপ মত্ততার ধর্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্য- 
তাব মহিম1 সকলে মহীয়ান্ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উভয়ই ঈশ্বরগ্রদত্ত; 

১৪৪ 
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এক্ষণে এ ছুইটার সমন্বয় কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের 
মধ্যে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে । এই বিবাদ উভয়ের কোন 
একটীর বিচারালয়ে মীমাংসিত হইতে পারে না। সহজ জ্ঞান একমাত্র 
ইহার বিচারালয়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং একজন বিশ্বাসী 
সাধককে একস্থানে বলাইতে হইবে এবং কাহার কি দিবার আছে, তাহা গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

“বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে * বিজ্ঞানশাস্্ের নানা প্রকাব্মত 
প্রচারিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলিয়। গিয়াছেন, আত্মা এবং জগৎ ব্যতীত 

আর কিছু নাই, কেহ বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সত্তা স্বীকার করেন নাই। 
কেহ কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আত্ম! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ এই তিনটা সত্য সর্ববাদিসম্মত। বিজ্ঞানশাত্্ এ 
কথ প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন এবং 
প্রথম দুইটা শেষোক্ত সত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে । এই (তিনেব) 
অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্ত বিজ্ঞানের অধিকারত 

স্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এবং নিজের সমন্ধে 

লোকের মত্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে । দিবানিশি সকলে ব্যস্ত 

হইয়া উন্মাদের ন্যায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। রৌপ্য মুদ্রার 

সৌন্দধ্যে মানবদিগের চিত্ত বিষুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । সংসারসন্থন্ধে লোক 
যে পাগলপ্রায়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । কিন্তু বিজ্ঞানপ্রতিপাস্ 

ছুইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্য কেন 

আমরা পাগল হইব না? তিনি কি অবাস্তবিক অসৎ পদার্থ? অন্ততঃ 

প্রথম ছুইটীর সমতুল্য সত্য বলিয়!ও তাহাকে বুঝিতে হইবে । আমর! জগৎ এবং 

আত্মাকে যেরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে সেরূপ করি না; কিন্ত 
তাহা করিতে হইবে। এই জন্য গভীর একাগ্রতা, প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্তক। 
বাহ পদার্থকে যেমন আমরা সত্য স্থন্দর মনোহর বলিয়া প্রতীতি করিতেছি, 

* বিজ্ঞান ন! বলিয়া তত্ববিজ্ঞান বা দর্শন বল! ভাল। প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই 

তিন, তৎপর বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের মত ও পুনর্জন্ম ও সশরীরে স্বর্গে গমন, তদনভ্তুর রাজতভি, 
এই কয়েক বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 
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একাগ্রচিন্তত! দ্বার তেমনি ঈশ্বরেব অস্তি্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অভ্যন্তবস্থ 

গৃঢ সত্য হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশ্বামী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনন্ত 

সত্যেব ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সমাধিযোগে তাহাকে সারসত্য বলিয়। 

উপলব্ধি করেন । জ্ঞানী যেখানে বলেন, তিনি আছেন, কিন্তু অপরিজ্ঞেয়, 

বিশ্বাসী মেখানে বলেন, আমি তীহাকে দেখিযাছ্ি, ধ্যানযোগে তাহার নিগুঢ 
সন্ত। অনুভব করিয়াছি। বিশ্বাশী প্রথমে তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, 

তদনন্থর তাহার শিবং এবং সুন্দরং মৃত্তি অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন । 
বথন ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবে তাহার চিত্ত নিমগ্ন হইল, তখন হৃদয়ে 

কবিত্বরস, শাস্তির উৎস উত্সারিত হইল এবং তখন তিনি সমস্ত জগংকে 

্র্গময বোধ কবিতে লাগিলেন। তথন নদী, পর্ববত, কানন, উপবন, কুস্থমিত 

রক্ষণতা, আকাশবিহারী বিহঙ্গ এবং বনচাবী পশুগণ ঈশ্বরের কথ। প্রচার 

কবিতে লাগিল। তখন স্বগীয় কবিত্বরসে অন্তর বাহিব একাকার হইয়া 

হদঘ মন পুলকিত হইল। এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বপিয়াছিলেন, 
ক্ষেত্রের এ স্থলপন্নগুলিকে দেখ, কেমন সুন্দৰ” তোমব| কি প্রস্ফুটিত 

গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন বসিয়াছিলে? বাস্তবিক গোলাপ ফুল কথা 
কথ, উতকষ্ট পদ্যেতে কথা কয়। এই অবস্থায় ঈশ্বব আপনার দেশীয় ভাষায় 

থিখাসী ভক্তের মুখ দিথা পদ্চেতে কথ কহেন। জ্ঞানীদিগেব ভাষ! গণ্য, তাহ। 
বৈজ্ঞানিক ভাষা, নিতীস্ত কঠোর নীবপ এবং উন্ভাপবিহীন শীতল। 

4গাসীব ভাষা পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরস। 

"এই স্থানে ভাষার বিষযে ছুই একটী কথা বল! উচিত। জ্ঞানী ও 

বিশ্বাসীব মধ্যে ব্যাকরণসম্বদ্ধে কিছু প্রভেদ আছে। জ্ঞানীরা অতি নিস্তেজ 
তাবে বলেন, ইহা করা উচিত, ইহা কর্তবা, উহা অকর্তৃব্য, ইহা উচিত 

এবং উহ্থা অন্গচিত। এইরূপ রাশি রাশি ওচিত্যানুচিতা লইয়। তাহারা 
পিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসীকে ঈশ্বর স্বয়ং অজ্ঞ করিতেছেন, অমুক 
কশ্ম কর, অমুক স্থানে যাও। প্রগল্ভ। ঈশ্ববভক্তি তাহাকে তৃণেব ন্যায় কাধা- 

শেত্রে টানিঘা লইয়া যায়। 

“উপরি উল্লিখিত তিনটী মূল সত্যের মধ বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার সামঞসবা 

প্রদশিত হইল । এক্ষণে মনুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে । 



১১৪৮ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 

মানবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন অনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইয়া থাকে 

হনৃমান্ এবং বনমান্থষ আমাদের আদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞান- 

বিদের এই মত। উহা যদ্দি সত্য হয়, তবে আমর! আমাদিগকে বড় 

গৌরবের পাত্র মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, সে মত আমি ডারুইন 

এবং হকৃসেলির জন্য রাখিয়া দ্বিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতিসম্বন্ধে উংপত্তি 

ও উন্নতির কোন বিচার না করিয়।, ব্যক্তিগত জীবন কিবূপে উন্নতি লা 

করিতেছে, তাহা দেখা যাউক। মন্ুষ্য প্রথমে একটী ভ্রণ, তার পর পণ্ড, 

তার পর মণ্স্য, সর্বশেষে দেবতা । ধশ্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইয়! যে 

যত বিবাদ বিতণ্ডা করুন, নিকষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া জিতেক্জরি 

জিতাত্ম। হওয়াই প্ররুত কার্যা। মন্ুত্তের চতুব্বিধ অবস্থা বিজ্ঞান দ্বারা 
প্রমাণীকুত হইল, এক্ষণে দেবত্বের দ্বার জড়ত্ব এবং মন্তুত্যত্বকে বধ কবিতে 

হইবে, তত্তিম্ন পাপ কখন অসম্ভব হইবে না। হিন্দুগণ যে পুনর্জন্মের কথা 
বলেন, তাহার অর্থ আছে। বস্ততঃ মনু গাছ পাথর পশু হইয়। থাকে। 

কুপ্রবৃত্তি কর্তৃক নীয়মান হইয়া সে পধ্যায়ক্রমে জড় পশু উদ্ভিদের হ্যায় অবস্থা 

প্রাপ্ত হয়। পুনরায় পুণ্য কন্ম দ্বার সে দেবত্ব লাভ করে। এক জন্মের মধ্যে 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া! থাকে । আর একটী কথ আছে, সশরীরে স্বর্গে 

গমন। ইহাও অতি গভীর কথা । যখন ব্রন্মেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন 

শরীর কোথায়? শরীর আছে কি না, যোগী তাহ! ঠিক রাখিতে পারেন না। 

তিনি অধ্যাত্মষোগবলে অপৃশ্ ব্রহ্ছলোকে গিয়া ব্রদ্মের পদতলে উপবেশন 

করেন, সেখানে অমরাত্মা। সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুঃপার্থে 

তিনি দর্শন করেন । ইশ্বর কখন একা থাকেন ন|, যেখানে তিনি, সেইখানেই 

তাহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন । বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্গে 

গিয়া এই শোভা অবলোকন করত কৃতার্থ হয়েন। স্বর্গবানী ভক্তের! কি 

তাহাকে কোন শুক ধশ্মমত ব! ধন্মবিজ্ঞান ব্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে বলেন? 

না, তাহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্ম! হইয়া তাহারা থাকিতে চান। ইহাকে ই 
বলে, সশরীরে স্বর্গে গমন । উন্মত্তত! ব্যতীত এইরূপ নবজীবন কখন লাত 

করা যায় না। মন্ুষ্বের উন্নতির প্রণালীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উন্মত্ততা উভয়েরই 

এইরূপে সম্মিলন হইতে পারে । 
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“আমার শেষ কথা রাজভক্তিসম্বন্ধে, ইহার মধ্যেও বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার 

দুইটা বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় বিধিকে 
মান্য কর, রাজা বা শাসনকর্ত। কেহ নহে। শাদনবিধির অধীনতা স্বীকার 

কবাই রাজভক্তি । কিন্তু প্রমন্ততা বলে, আমি সেই ব্যক্তিকে চাই, ধাহাকে 

দেখিয়া! এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজভক্তি হিন্দু জাতির 

একটা শুষ্ক মত নহে, ইহ! হৃদয়ের ধর্মভাব। এ দেশের লোকেরা বহুকাল 

হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে । এই ভক্তি আমাদের একটা 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হাদয় হইতে ভক্তি 

রুতজ্ঞতার ভাব প্রবলবেগে উচ্ছুদিত হয়। ভারতবর্ষ ইংরাজজাতির হস্তে 

পতিত হওয়াকে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কাধ্য মনে করি। অনেকে 

বলেন, দিল্লী দরবারে কোন ধর্মবিধির অনুসরণ কর! হয় নাই। কিন্ত কোন 

ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় সেই বন্জনসমাকীর্ণ, ভারতীয় 

বিখ্যাত রাজন্যবর্গে পরিপৃরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্পষ্ট 

দেখিতেন যে, স্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি “ভারতেশ্বরী, উপাধিরূপ 

মুকুট স্থাপন করিতেছেন । ব্রিটিশরাজের হস্তে পালিত এবং স্থরক্ষিত হইয়। 

যাহারা রাজভক্িবিরোধী হয়, তাহারা বিশ্বাসঘাতক কুতত্ব বলিয়া পরিগণিত 

হইবে। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের পদতলে বপিয়া শিক্ষা করুক। দেশীয় যুবকগণ 

বিগ্ভালয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, ইংরাজী শিক্ষক ও অধ্যাপক- 

দিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া, শুত্রকেশ প্রাচীন আধ্যগণেব নিকট ধ্যান বা 

বৈরাগা, গভীর ব্রদ্ধানন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমত্ততা শিক্ষা করুন। এইরূপ 

পঞ্চাশ জন স্থশিক্ষিত জ্ঞানী কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যেমন দিল্লীতে 

দরবার হইয়াছিল, তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের রাজদরবারে 

রাজভক্তির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোন্ত্ত প্রচারক এইরূপে 

বাহির হউন, তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশ একহদয় হইয়া সর্বত্র 

শান্তি বিল্তার করিবে ।” 



৫০ 

ব্রাহ্ম প্রতিনিধিমভা 
ব্রাহ্ম পতিনিধিসভার উদ্দোশ্ঠ বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

৮ই মাঘ (১৭৯৮ শক, ২০শে জানুয়ারী, ১৮৭৭ খুঃ) ব্রাঙ্গগণের সাধাবণ 

সভায় “ত্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভা” সংগঠনের প্রস্তাব হয়, এবং এই প্রস্তাবের বিষ 

বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্জ্র দেব প্রভীতিব 

প্রতি অপিত হয়। তাহার1 সভাস্থাপন কর্তব্য বিবেচন। করিয়া, নিয়লিখিত 

উদ্দেশ্ঠাদি কষেকটা প্রধান বিষয় সর্বসাধারণ ব্রাঙ্গগণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ 

করেন । (১৭৯৯ শকের ১লা বৈশাখের ধন্মতত্ব দেখ ) এই ব্রান্গপ্রতিনিধি- 

সভার জন্য নৃতন যত্ব উপস্থিত, এ কথা বল! যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ 

দ্বারা সমাজসমৃহ মূল ব্রাঙ্গস্মাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ হন, উহ্াৰ 

কাধ্যপ্রণালীর সহিত সমুদায় সমাজের যোগবন্ধন হয়, এ জন্য দ্বাদশ বর্ষ 

পূর্বেব (৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খুঃ , ২৩০ পৃঃ দেখ। কেশবচন্দ্র যে প্রতিনিধিসভা- 

স্থাপনের যত্ব করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহারই প্রতিচ্ছায়া 

ইহার ভিতরে আছে। 

“সমুদায় ব্রা্গঘমাজেব মধো এ্রক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা ঘাব। 

ত্রাঙ্মধন্ম প্রচার ও সাধারণ ব্রান্মমণগ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি- 

সভার উদ্দেশ্য । 

“উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনজন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্ষিত 

হইবে, যদ্্ারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ত্রান্ধদমাজের বর্তমান কার্ধয- 

প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর হইবে ন।। 

“প্রতিনিধিসভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাথন জন্য যত্ব করিবেন । তন্মধো 

আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটা কাধ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে £- 

১। সমুদায় ত্রাঙ্মসমাজের সভ্াসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কাধাপ্রণালী প্রভৃতি 

বিবরণ সংগ্রহ করা। 
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২। ব্রাহ্ষধর্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি গ্রচার করা । 

৩। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধন্ম প্রচাব এবং জ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। 
৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা । 

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ত্রাক্ষপরিবারদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালনার্থ 
অর্থ সংস্থান কর] । 

“যে ব্রাক্মলমাজে অন্ততঃ পাচজন ব্রাঙ্ম সভ্যশ্রেণীতুক্ত হইয়াছেন এবং যে 
মমাজসম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্ঠরূপে ব্রত্মোপাসন! হয়, সেই সমাজ 

প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন। 

“ত্রাঙ্মঘমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে ধাহাকে ব। ধাহাদিগকে 

প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি 
বলিয়৷ গণ্য হইবেন। 

“প্রতিনিধির বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অল্প হইবে না। তাহার ত্রাক্ষধর্মেব 

মূলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে । 

“কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে 

পারিবেন না। 

“মাঘ, জ্যাষ্ঠ ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৩ ঘটিকার সময় 

গ্রতিণিধিসভার অধিবেশন হইবে। বিশেষ কারণে কাধ্যনির্বাহক সভার 

অভিপ্রায়াহুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে সংবাদ দিয়া অধিবেশনের 

দিন পরিবর্তন করিতে পারিবেন। 

“মাঘ মাসে সাংবৎসরিক সভা হইবে। সাংবৎসরিক সভায় এক জন 
সভাপতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভা 

কাধ্যনির্বাহক সভারূপে নিযুক্ত হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্মচারিগণ 
কাধ্যনির্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন । 

'দশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে, প্রতিনিধিসভাব বিশেষ সভ| আন্ৃত 
হইতে পারিবে । 

“কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ কার্ধানির্বাহক সভা নিযুক্ত 

হইতে পারিবে । 

“পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাঙ্গদমাজ ও ব্রাঙ্মগণকে জ্ঞাপন করা 
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যাইতেছে যে, আগামী ৭ই জোষ্ঠ (১৭৯৯ শক), ১৯শে মে (১৮৭৭ খুঃ), 

অপরাক্ চারি ঘটিকার সময় আমাদের বিজ্ঞাপনীয় বিষয় বিচার করিবার জন্য 
ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবে । উক্ত সভাষ 
সাধারণ ব্রাঙ্গগণের অভিমত হইলে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিসভা বিধিপূর্ববক 
প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিষমার্দি অবধাবিত হইবে । 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন । 

শ্রীশিবনাথ দেব । 

শ্রীদুরগামোহন দাস। 

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মঙ্জুমদাব। 

শ্রীআনন্দমমোহন বস্থ। 

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য । 

শ্রীনগেক্জনাথ চট্োপাধ্যায় ।” 
“উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত 

হইবে, যন্থারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মমাজের বর্তমীন কার্য- 

প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না,” এই নিয়মটি বিশেষ 

বিবেচনার পর স্থির হইয়াছে । প্রথমতঃ বিতক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধি- 

সভা ভাঁরতব্্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের কার্যসকলের উপরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবেন কিনা? এই বিতর্কে মতভেদ হইয়। সভা ভঙ্গ হয়। 

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষলমা্ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। 

এই সভার ধাহার1 সভা, তাহারাই কেবল এই -সভার কার্য নিয়মিত করিতে 

পারেন; যাহারা সভ্য নহেন, তাহারা কি প্রকারে ইহার কাধ্য নিয়মিত 
করিবেন? ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষপমাজ নিজকাধ্যনিব্ধাহে সমর্থ হইলেও, সমুদ্দায় 

ব্রা্মলমাজের প্রতিনিধিত্বের কাধ্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না? স্থতরাং 

ভাবরতবর্ষীয় ক্রাহ্মলমাজসত্বেও গ্রুতিনিধিসভা স্থাপন প্রয়োজন । এই সিদ্ধান্ত 

অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লিখিত হইয়াছে, “কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন 

ত্রাঙ্মসমাজের বর্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।” 

প্রতিনিধিত্ববিষয়ে মূলতন্ব 

এই সময়ে প্রতিনিধিত্ববিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মুলত কেশবচন্তর প্রকাশ 
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করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে তাহার মত এই যে, যে কোন সমাজ হউক, 

তন্মধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত লোক না থাকিলে, সে সমাজের কার্য কখন 
চলিতে পারে না। অন্য কল সমাজে প্রতিনিধিগণের যে প্রকার প্রয়োজন, 

রাঙ্গনমাজেও সেই প্রকার । ব্রাঙ্মগণের ধাহারা প্রতিনিধি হইবেন, তাহারা 
কি বিষের প্রতিনিধি হইবেন? ত্রাঙ্মধন্থের সত্য ও শিক্ষা, চবিত্রেব মূলতত্, 
উচ্চ উচ্ছান ও আদর্শ, বিশ্বাস-সমূৎপন্ন অভাব ও উন্নতির অভিলাষ এই 
সকলেব প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্বাতীত সামান্য বৈষয়িক কাধ্য যাহ। আছে, 

তাহ! নির্বাহ করিবেন। এক জনেরই হউক, বা পাচ জনেরই হউক, অযথ। 
তেব অধীনত। স্বীকার করিতে হইবে, ইহা কখন বিধিসিদ্ধ হইতে পারে 

ন।। আর এক দিকে প্রচারক আচাধা উপাচাধ্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা 

স্বাকার ন। করিয়া স্বাধীনতা অবলগ্ধন, উহাও দূষণীয়। এ ছুইয়ের সামধস্ 
হইবে কি প্রকারে? প্রথমতঃ ধাহারা সমাজের নেতা হইবেন, তাহারা 

গকলের মনোনীত লোক হইবেন, তীহাদিগের কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং 
তাহারা সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদিগকে দেখিতে পাইবেন, 
এবং ইহার! ভাবেতে এক হইবেন। তাহাদিগকে সম্মান করিতে গিয়া 
মপব কল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়! হইবে ন|, কেন না ইহাদিগকে সম্মান করিয়। 
ঠহািগের ভিতর দিয়া সকলকে সম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা 

খাকাণ হইবে । অন্য দ্রিকে এইরূপ করিতে গিয়া ব্যক্তিতের বিনাশ হইবে 
৭» বরং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হইবে; কেন না বাধ্যতা স্বীকার এবং 
গপবের পেব। করিতে গিয়া আমাদ্িগের ভিতরকার যে মকল,সামর্থ্য আছে, 
৪৭ আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পর্ণ পরিমাণে পরিচালনা 

চইাবে। 

কেশবচন্দ্রের সধনকাননে বান এবং ক্ষুদ্র কুদ্্ পুস্তিকা! প্রণয়ন ও বিতরণ 

কেশবচন্দ্র নিজ্জনবাস জন্য সাধনকাননে গমন করেন। এখানে থাকিয়া 
(নি প্রথমে 'আহ্বান' নাম দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন্য কিছু পুস্তিকা বাহির 
করেন। ইহার পর 'আনহ্ছিক' 'ভববনদী, প্রভৃতি সাতথানি রেলওয়ে ট্রাক্ঈনামে 
ইত ক্ষুদ্র পুন্ধিকা প্রচার করেন, এবং এ সকল বিনা মূলো বিতরিত হয়। 

“শবচন্ত্র সাধনকানন হইতে জরাক্রান্ত হইয়! গৃহে প্রত্যাগমন করেন । 
৮৪৫ 



১১৫৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 

ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভাস্থাপন 

তাহার গৃহে প্রতাগমনেব পর, ৭ঠ জোট, ১৭৯৯ শক ( ১৪শে 
মে, ১৮৭৭ খ্ুঃ 7, শনিবার অপরাহে ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভ। (১) সমবেত 

হয়। কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ, তথাপি সভায় উপস্থিত হইবেন, শ্বিব 

করিয়াছিলেন; কিন্ত গ্রতিবন্ধকবশতঃ সভায় উপস্থিত হতে পাবেন নাই। 

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অস্বীৰত 

হওয়াতে, শ্রাযুক্তবাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতিবৰ আসন গ্রহণ করেন। ইভাব 

পর শ্রীধুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ ভষ্টাচাধ্য কেশবচন্দ্র এবং আধুক্ত আনন্দমোতশ 
বস্থুর অন্থপস্থিতিনিবন্ধন সপ্তাভকাল সভ। বন্ধ থাকিবাব প্রস্তাব কবেন, 

কিনব লাহোর ও রামপুরহাটের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে 

পারিবেন না অবগত হইয়া, অধিকাংশের ইচ্ছা সভার কাধা আবস্ত হয। 

বাধু আনন্দমোহন বস্থ তারযোগে আযুক্ত বাবু প্রসন্নকমার বাধকে সম্পাদকীথ 

কাষ্য নির্বাহ করিতে অন্থরোধ করাতে, তিনি শম্পাদকের কাধ্য ঘির্ববাহ 

করেন। পুর্বে উদ্দেশ্তাদি কয়েকটি বিষয নিদ্দারিত হইযা যে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া ভয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হইয়া, উহার মধ্যে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ ছিল, 

ততৎসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কণিকাতাস্ত ব| বিদেশস্থ কোন ব্রা 

সমাজের কাধ্য প্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করিবার নিয়মটি সম্বন্ধে বাবু উমেশচন্্র 

দত্ত বলিলেন, যদি কোন সমাজের কায্যপ্রণালী ব্রাহ্গধম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহা 

হইলে উহ। ব্রাঙ্মধন্মবিরুদ্ধ বলিয়। মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রতিনিধি- 

সভার থাকা সমুচিত। ইহা লইয়া ঘোর বিতক উপস্থিত হইল, ইহাতে শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, এখনও যখন রীতিপুর্ধবক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় 

নাই, তখন এ বিতর্ক বৃথা । যে সকল ব্রাক্গদমাজ সম্পাদকের পত্রের উত্তর 

দেন নাই, তাহাদের নামে সভ। প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ধাহারা উত্তর 

দিয়াছেন (বত্রিশটি সমাজ ), তাহাদের নামে সভ। প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

বাদান্ুবাদের পর সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববর্তী নিয়মগুলি সভা কর্তৃক গৃহীত 
হয়; কেবল এই কয়েকটি বিষয় এ নিয়মগুলির সহিত সংযুক্ত হয় ঃ--(১)যে 

সমাজের সভ্য দশ জনের অধিক, তাহারা রি দশজনে এক জন করিয়া 



ত্রাহ্মগ্ররতিনিধিসভা ১১৫৫ 

প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) বৎশরাস্তে একবার নৃতন 

গপতিনিধি নির্বাচিত হইবে । বিশেষ কারণ থাকিলে, বৎসরের মধ্যেও কোন 

সমাজ প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন। (৩) প্রতিনিধিসভার 

মধিবেশন কলিকাতা নগরে হইবে । (৪) সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন 

এই সকল নিয়ম পরিবন্ঠিত বা বন্ধিত হইবে না। অনস্তর ধাহারা প্রতিনিধি 

নিষুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে এই সভার মভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কেশবচন্ত্রের 

সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্থুর সম্পাদকত্বে দ্বাদশ জন সভ্য 

লইঈয। কাধানির্বাহক সভা স্থাপিত হয়। 

বান্ প্রতিনিধিসভার কাধ্যনিব্বাহক সভার অধিবেশন 

১১ই জুলাই ( ১৮৭৭ খুঃ ) বুধবার কেশবচন্্রের গৃহে ব্রাঙ্ষগ্রতিনিধি মভার 

অন্তর্গত কাধ্যনি্বাহক সভার সভাগণ মিলিত হন। এই সভায় নির্দিষ্ট হয় ষে, 

১৯শে মে, ১৮৭৭ খুঃ (৭ই ষ্ঠ, ১৭৯৯ শক) ত্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভার যে সাধারণ 

দমিতি হয়, তাহাতে যে সকল নিয়ম স্থির হইয়াছিল, তাহার এক এক খণ্ড 

পুতিনিপি সকল ব্রাঙ্ষসমাজে প্রেরণ করা হয়, এবং যে স্থলে এই সকল 

নিষমান্্সারে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন নাই, তাহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া 

পাঠান। সভার উদ্দেশ্ঠ সাধন জন্য কি প্রকারে টাকা উঠাইতে হইবে, এ 

নগন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। সভার সভাগণ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত 

পত্ধাপত্র করিতে রুতগ্রতিজ্ঞ হন। ব্রাঙ্গপ্রতিনিধিগণের সাধারণ সভায় যে 

গুগোল হয় এবং তৎসম্ষদ্ধে পত্রিকায় যাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফস্বলের 

অনেকের মনে সভাসম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে; এই উপায়ে, সে সন্দেহ যে 
মযূলক, তাহা জানিয়া তাহার! অবশ্যই স্থুখী হইবেন। সভা শুনিতে পান যে, 

উহ্াব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন কোন ত্রাঙ্ম তাহাদের এক মাসের বেতন 

দিবেন, প্রতিশ্নত হইয়াছেন । 

্রন্ষপ্রতিনিধিসভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন 

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ থৃঃ (৮ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক) ৩টার সময় 

কণিকাতাস্থুলগৃহে ত্রাহ্ষপ্রতিনিধিসভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়।* 

এই সভায় ডেরাডুন, লক্ষৌ, শিলং, তেঙ্গপুর, মুশিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর, 

১ এই অধিবেশনের বি নকে।3৯ই আবিনের ধরতে আইবা। 



১১৫৬ আচাধ্য কেশবচন্জ 

নওগা, হাজারিবাগ, রাউলপিপ্ডি, মতিহাবী, রীাচি, কুমিলা, মধমনলিংহ, 

সিরাজগঞ্জ, গয়1, ভবানীপুর, কোন্নগর, বরাহনগর, হরিনাভি, উতৎকল, ব্রাহ্ষণ- 

বাভিয়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও আগরাব প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন, 

কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। প্রথমতঃ তিন মাসে 

কাধ্যবিববণ পাঠ হইলে, ৭ই ক্যাটের সভাতে নির্ধারিত নিয়মাবলীর তৃতীয় 

নিয়মটি এইবরূপে পরিবন্তিত হয়ঃ__“প্রতিনিধিনিয়োগসন্বন্ধে নিন এই, 

ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দির পাঁচ জন, পূর্বববাঙ্গাল। ব্রাঙ্গসমাজ ছুই জন, লাভোব ব্রাঙ্গ 

সমাজ দুই জন, অপরাপর ব্রাঙ্গলমাজ এক এক জন করিয়া 'প্রতিনিপি নিষূক্ত 

করিবেন । সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে প্রতিনিধি শিযুক্ত হইবেন ।” 

অনস্তর সভার আন্ষুকলার্থ অর্থসংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ষ ছুরামোহন দাস, গুরুচব 

মহলানবিশ, অমুতলাল বস্থ এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যার়ের উপর প্রদত্ত হইয়া, 

( ১) ব্রাঙ্গনমাজের সভ্য সৎখ্য।, ইতিবৃত্ত, কাধ্যপ্রণালী প্রভৃতি বিববণসংগ্রশ্- 

বিভাগে শ্রাযুক্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ট্রলোক্যনাথ সান্ন্যাল, উমেশচন্দ্র দত্ত, 

(২) ব্রাঙ্গধম্মপ্রতিপাদকপুস্তকাদিপ্রচারবিভাগে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, 
উমানাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, অঘেঃরনাথ গুপ্ত, (৩) অনুষ্টানপদ্ধতি- 

স্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গু, গৌরগোবিন্দ রায়, শিবচন্দ্র দেব, 

(৪ ) অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাক্পরিবারদিগের রক্ষ! ও প্রতিপালনবিভাগে শ্রযুক্ত 

ছুরগীমোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাস্তিচক্দ্র মিত্র, গুরুচরণ মহলানবি4 

কাধ্যভার প্রাপ্ত হন। সভাপতি প্রভৃতি কম্মচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের 

সহিত কাধ্য করিবেন, স্থির হয়। সর্বশেষে মভাপতি কেশবচন্দ্র সভাদিগের 

অবগতির জন্য এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন ষে, “তাহার মতে অনেক ত্রাঙ্গ 

এখন যেরূপ গৃহবিহীন ও মন্তক রাখিবার স্থানবিহীন হইয়া ভাসিয়। বেড়াইতে- 
ছেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। যাহাতে অস্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া, এইরূপ 

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধাহাদিগের গৃহনিশ্মাণের ক্ষমতা আছে, তাহারা পরস্পরের 

নিকটে এক একটী বাসগৃহ নিশ্বাণ করিতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করা 

উচিত ।' ভিনি কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা কহিলেন ন, কিন্তু উপস্থিত 

ব্রা্ষগণকে এবং অপর সকল ব্রাঙ্গগণকে এ বিষয়ে বিশেষদূপে চিস্তা করিবার 

জন্য অনুরোধ করিলেন | স্ভাপতিকে ধন্থাবা! দিয়| ৫টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। 



৫১ 

মাক্দ্রাজের দুভিক্ষনিবারণের জন্য যত্ব 
সাধু অঘোরনাথের দশ্থযাগণের হস্ত হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ করিয়৷ উপদেশ 

২২শে আধাঢ (১৭৯৯ শক) ( ৫ই জুলাই, ১৮৭৭ থৃঃ ) হইতে ব্রহ্মমন্দিরে 

ববিবারেব উপাসন| ব্যতিরেকে বৃহস্পতিবারে উপাসনা আরম্ভ হয়। এ 

দিনে উপদেশ সাধকগণের সাধনপ্রণালীশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী 

ছিল। এই নূতন প্রবন্তিত উপাসনা ভাদ্রোখসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধ 
হণয়াতে অনেকে ছুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্টে উহ। প্রতিষ্ঠিত 

হ্যাছিল, তাহা সংসিদ্ধ হওয়াতে, আর পুনরায় মন্দিরে ছুইবার উপাসনা 

প্রবত্তিত হয় না। এই বৃহস্পতিবারের উপাসনায় ( ৫ই শ্রাবণ, ১৯৯৯ শক ) 

 ১৯শে জুলাই, ১৮৭৭ খৃঃ) কেশবচন্ত্র সাধু অঘোরনাথের দস্থ্যগণের হাত 
হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ ( ১৬ই শ্রাবণেব ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) 

দেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধত করা যাইতেছে £- 

“মহম্র উপদেশ অপেক্ষা একটা ঘটন| বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে 

থা| ঘটান, তাহা বনুমূল্য । ঈশ্বর দযাময়, এই কথ| কত বার শ্ুনিলাম, 

কিন্ক তাহার দয়। যখন একটি ঘটনায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমরা যে 

শিক্ষা পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এইজন্য আমরা 

শীবনপুস্তকে যাহ। শিক্ষা করি, তাহা অমূল্য এবং শিবোধাধ্য। ঈশ্বরের 

নঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেব নিকট যোগ। ঈশ্বব প্রতিদিন 'আমাদিগের 

প্রতিজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের 

মন্তুকে যে স্নেহবৃষ্টি করিয়াছেন. তাহার সহআ্র ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ 
কবিয়া রাখি, আমাদ্িগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত 
প্রতিদিন নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বলনয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন 

করেন। তাহার হৃদয় সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিয়৷ থাকে যে, কখন্ তিনি 

দেখিবেন, ঈশ্বর আপিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ 



১১৫৮ আচাধা কেশবচন্ত্ 

করিলেন, তিনিই আবার সেই বিপদ হইতে তাহার দাসকে রক্ষা কবিলেন। 

ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হ্য়। 

ভক্ত সর্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রস্থত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের 

পাদপদ্য পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুফ হয়, তবে তিনি ঈশ্ববকেও 
আর স্থন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাহার শু চক্ষে ঈশ্বরও শুদ্ধ 

প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরন্থন্দর বলিয়া বিশ্বাস কব, 

তবে জীবনের ঘটনার মধ্ো তাহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ 

কথা বলিতে শিক্ষা কর, প্রেমময় ঈশ্বর আমার জন্য এই করিযাছেন।” 

অনস্তর তিনি, সাধু অঘোরনাথ কি প্রকার প্রাণসংশয়কর বিপদ্ হইতে 

উদ্ধার পাইয়াছেন, তাহা বণন, এবং তাহার পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। 

উপদেশের উপসংহার এইরূপে করিলেন, “এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে 

প্রেমময়ের হস্ত বিশেষপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে । তাহার এক জন 

দাসকে ভয়ানক দস্থ্যর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া, 

আমরাত কুতজ্ঞজ হইবই; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়। ক্ষাস্ত হইলে হইবে ন।, এই 

ঘটনা হইতে আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে । যাহাতে মনের 

দন্্য সকল পরাত্ত করিতে পারি, এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। 

ব্রথথীভক্তের সজল নয়ন দেখিয়া, ব্রঙ্গভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া,দস্থার। 

পলায়ন করিল; কিন্তু পাপদন্যর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চধ্য 

ধাপার। মনের দুদ্দান্ত রৈপুদিগের বিকটাকার-দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ 

হয়, - "তখন কেবল হরিনাম ভরসা, তকেখল রসনা সহায় ।...... আমাদের 

ভবিষ্যৎ জীবনটী এখনও শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত 

রহিয়াছে । ঈশ্বর দয় করিয়া এ কাগজগুলি অধিকার করিয়া লুউন। যাঁদ 

ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ দুচারি জন লোকও পৃথিবীকে দেখা ইবে যে, ঈশ্বর 

দ্বিপ্রহর রাত্তিতেও দস্থ্য এবং পাপের হস্ত হইতে তাহার দাসদিগকে রক্ষ। 

করেন। ব্রাঙ্গগণ, বিলম্ব করিও না, জগৎকে দেখাও, তিনি পাপীর বন্ধু, তাহার 

স্রন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাদিতে ইচ্ছা করে ।” 

মিস্ মেরী কার্পেন্টারের মুড়া 

এই সময়ে মিস্ মেরি কার্পেন্টারের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। 



মান্দ্রাজের দুতিক্ষনিবারণের জন্য যত ১১৫ 

এই দ্েশহিতৈষিণী মহিলা ব্রাঙ্মঘমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ধম্মপিত। 

বাজ রামমোহন রায়ের প্রতি ইহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই 

তাহার শেষ জীবনের বৃত্বাস্ত অতিযত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। ইনি 

ঘদেণের দীনছুঃখীদিগের হিতকামনায জীবন যাপন কাবিয়া বিশেষ খ্যাতি 

লাভ করিধাছেন, সে খ্যাতি তাহা হইতে কেহ অপহবণ করিতে পারিবে না) 

কিন্ধ তাহার হ্বদয শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায নিতাস্থ ব্যন্ত হই্ঘাছিল। 

এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিঞ্কা দেওয়। হয, এ জন্য তিনি কতই যত 

কবিযাছেন। ইত্লগুবাসিগণ এ দেশের সামানিক ও বাজনৈতিক 'অবস্থ। 

ন্ন্ধে ঘথাযথ সংবাদ পাইতে পারেন, এজগ্ত তাহার বিশেষ পবিশ্রম ছিল। 

ঈলগডেব মত স্থানেও তাহার মত পরহিতকল্পে উত্সগিতজীবন নাবীর সংখা। 

গন্নি। বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোসিযেশনে কেশবচন্দ্র স্বগগতা। মিস্ 

ধার্পেন্টারের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাহাব কাধ্য বর্ন কবেন। উপস্থিত সকলেব 

চিন্তত এই বর্ণনে আদ্র হইয়াছিল | কেখবচন্দ্র ও মিস্ কার্পেন্টাবের কাধ্য 

£ আদশ এক ছিল না, এ ছুইয়ের ততসন্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহশ্ন 

পাথক্য সত্বেও কেশবচন্দ্র তাাব গুণেব পক্ষপাতী হইবেন, ইহা তাভাব পক্ষে 

গহীব স্বগাবসিদ্ধ ছিল । 

মান্গাজের ছুঠিঙ্গনিবারণে সাহাঘাকল্পে বিশেষ সপ্তায দানসংগ্রত 

খান্্রাজে বিষম দুভিক্ষ উপস্থিত। কেশবচন্দ এ শ'বাদ-শ্রবণে স্বর 

থকিবাব পাত্র নভেন। ৩০শে শ্রাবণ (১৭৯৯ শক, ১৩ আগ, ১৮৭৭ খুঃ ) 

দদোমবাব ব্রহ্মমন্দিবে মান্জরাজেব ছুভিক্গশিবারণেব সাহাবা জন্য বিশেষ সভ] হয়। 

এষ্ট সভায় “গ্রাণদানাৎ পবং দানং ন ভূতং ন ভবিয়াতি। ন হ্থাস্সনঃ প্রিয়তরং 

কিঞিদস্তীহ নিশ্চিতম্॥” এই প্রবচন অবলম্বন কবিষ| কেশবচন্ত্র উপদেশ 

| ১৬ই ভাঙ্রেব ধন্মতত্বে দ্রষ্টব্য) দেন। উপদেশেব গ্রথমাংশে “জীবের প্রাণ 

বঙ্গ! কব” ঈশ্ববের এই আদেশ ব্যাখা করিযা, তিনি মূল বিষয় এইরূপে 

অপতাবণ করেন £- 

“নান্্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ 

শ লোক মরিতেছে। সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, ভাই, তোমার 

কি হৃদ্য আর্ধ হইল না? তবে হ্থাদয় অসাড হইয়াছে। এই অবস্থায় 



১১৬০ আচাষ্য কেশবচর্জ 

ধম্মবুদ্ধি অথাৎ কর্তব্যের অনুরোধে দয়ার কাধ্য করিতে হইবে । সম্ভানের 

ভঃথখ দেখিলেই স্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্সেহের উদয় হয়, সময়ে সমযে ভাই 

ভগিনীর ছুঃখ দেখিলে সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চাব হ্য়। 
অপরের ছুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয় না। যখন 
অন্যের ছুঃখে মনুষ্কের হৃদয় এরূপ অনাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকেব 
মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। ধাহাদের দয়া অধিক, তাহার স্বভাবের প্রবলত। 

বশতঃ কাদিতে কাদিতে পরছুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন; আর জগতেব 

দুঃখে সহজে ধাহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ সেই 
শীতলহৃদয় বাক্তিদিগপকে দানক্ষেত্রে লইয়া যাধ। যদি ধশ্মজ্ঞানের অগুবোণে 

দয়| করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে, যেমন আঙ্গ কাল এই 

দেশে | দুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভগ্নী বন্ধু মবিতেছেন 

ঈশ্বর তাহার মন্দিরমপ্যে আজ এই জন্য ডাকিলেন বে, নিদ্দর দয়ার্ঘ' হইবে, 

বিষয়াসক্ত স্বার্থপব বৈরাগী হইবে । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, আমর! যেন 

নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চঘ করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মান্দ্রাজে ভাই 

ভগিনীর। মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাহাদের ছুঃখের কথা 

শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে। আমর! কেবল আমাদেব 
আপন আপন অন্নবস্থ চিন্তা করি, পরছুঃখের পুতি দৃষ্টি করি না। আমাদেব 

এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসভ্তি দৃূব করিবার জন্য, এ সকল হৃদয- 
বিদারক ঘটন| হইতেছে । এমন সকল ব্যাপার ঘ্টিতেছে, যাহ। শুনিলে 

সহজেই দয়া এবং ধন্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন কৰা 

ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চচ্চা নহে । 

“কুষ্। নদী হইতে কন্তাকুমারী পধ্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে 

এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে । এই স্থান হইতে লক্ষৌ পধ্যস্ত যত দূর স্থান, 
ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে । ভয়ানক ছুভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়।, নানা প্রকাব 

কষ্ট দিয়া, প্রায় এক কোটা আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে । তাহাদের 

ভয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই 

ভগিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া, কি আমরা তাহাদের ভয়ানক যন্ত্রণা 
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অনুভব করিব না? এক কোটা আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িগ্াছেন। 
ইহাদের উপরে দুভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য 
না পাইলে, অবিলম্বে ইহার ছুিক্ষের ভয়ানক করে পড়িবেন। পাচ লক্ষ 
পোক এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়। চলিয়া গিয়াছে। 
স্বভাবতঃ যেকপ লোকের, মৃত্যু হয়, পে. প্রকার সামান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া 
ইহার] মরেন নাই । ছুতিক্ষের ম্বৃত্যু ভগ্নানক; অন্কে ক্রমে ক্রমে দুর্বিষহ 
ন্্রণা সহ করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইল, নানা প্রকার কে কেহ 
অবমন্ন, হইল, এই অবনন্ধতার মধ্ -.প্রাণবামু বাহির হইল। -ভারতবর্ধের 
লোকসংখ্যা -এইরূপে .স্রাস-হইতেছে। *ছুডিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সন্ত 
প্রকার পাপ আসিয়া মনুস্ের দুঃখ, বৃদ্ধি করিতেছে । যাহারা ছুিক্ষ-মন্ত্রায় 
এইরূপ হাহাকার করিতেছে, তাহার! দরিদ্র । দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, 
তয়ানক অন্নক্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয়, এমন 
'উপায় নাই। .. স্বী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কই পাইতেছে। রোগের অবস্থায় 
শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে, এমন বস্্ব নাই। ক্ষুধাতুত্না জননী আহার 
করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত. হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি 
ধাইল। কোথাও বা নস্তান-আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত 

হইতে কাড়িয়া লইগনা আপনি ভোজন করিল। ভীষণ-ব্যাপার !! .ভয়ানক 

শঙ্াভারিক ঘটনা!! মাত] এবং সন্তানের মধ্যে পরম্পরে .এই প্রকার 
ববহার,ভয়ানক। অন্নক্, তাহার উপরে আবার লজ্জা নিরারণ হয়. না। 
এই অবস্থায় কত লোকের ধর্ম রক্ষা হইল না,.কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া 
এপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের, মধো ক্রমে ক্রমে চৌধ্য-দোষ ,প্রবেশ 
কবিল। -ছুক্িক্ষের সজে- মঙ্গে এইরূপে পাপবৃদ্ধি হইল । জননী মস্তানকে.দুর 
করিয়৷ দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না।” 

অনস্কর গে! মহিষাদ্রির অকাল মৃত্যু, তাহাদের অভাবে কোথা হইতে শস্য 

খাধিলেও স্থান, হইতে -স্থানযস্তরে লইয়া যাওয়ার অসভ্ভাকনা, পত্রী বিজয়, 

সভীতধর্মবিসঙ্ঘন, সন্তানবিক্রয়, -স্তন্তাভাবে শিশুগণের প্রাণুসংশয় ,ইত]াদি 

বিষয় হবদয়ভেদিভাবে..ব্ধন করিয়া, €কশবজুক্র বিতে -লাগসিলেন, “কখনও 
“ছয় মাস- কাল - অল্পের - সংস্থান :করিয়া. দিতে, হইবে । -€বাধ হয়” পৌষ মাঘ 

১৪৬ 
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পধ্যন্ত মান্াজবাসীদ্দিগকে অন্ন দিতে হইবে । ভারতবর্ষের দয়ার ব্যক্তিদিগকে 

এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে । মনে করা গিয়াছিল, ছুই 
এক মাসের মধ্যে মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, 
কিন্তু তাহা হইল না, আমাদের আশাপ্রদীপ নির্বাণ হইল । এখনও স্থানে 

স্থানে বুলোক মরিতেছে। ইতিপূর্বে বসম্তরোগে কত লোক মরিল। অন্কষ্ট, 
আবার রোগ । ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়। এ কথা বলিও না, খিনি ছুঃখ আনিয়াছেন, 

তিনিই ছুঃখ মোচন করিবেন। তিনি তো তোমাকে ডাকিতেছেন। 

এখন এস, ভাই ভগিনী তোমার গৃহৃপার্থ্ে মরিতেছেন; তোমাকে যে পরিমাণে 

ধন দিয়াছেন, সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়! দৌড়িয়া যাও দেখি। 
একবার কাঁদও দেখি বঙ্গদেশকে। যখন আমাদের উড়িষ্যাদেশে ছুডিক্ষ 

হইয়াছিল, তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কীদি়|- 

ছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তুমি কি বলিবে, আমি দায় হইতে মুক্ত 
হইয়াছি, আমার আর ভয় কি? যদি, ভাই, তোমার সামান্য দানে মান্দ্রাজের 
দশটী ভাইকে বাচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট স্বীয় পুরস্কার পাইবে । কেবল 
পুরস্কার পাইবে, তাহা নহে; ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন,+“বহস, সেই 

যে মান্দ্রাজের ছুভিক্ষের সময় তুমি আমার সন্তানদিগকে বাচাইবার জন্য অমুক 
দ্রব্য দান করিয়্াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম |” ঈশ্বর 

তাহার সন্তানদিগের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া আছেন; সুতরাং, হে ভাই, হে 

ভগিনী, তোমরা ছুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে, তাহা পিতার হত্তেই 
পড়িবে। আর এ কথ। কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে 

বাচাইবার জন্য যে মাহা পার, তাহাই দান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ 

টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই, 
অন্নকষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনার। €োন্ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার 

করিবে? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তশ্রাব হয়, তবে আমার শরীর হইতে 
কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, 
আমার যদি ক্ষমতা থাকে, আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব 

না? এক মণ চাউল দিলে যদি একটি ভাইয়ের গ্রাণরক্ষা হয়, তবে আমার কত 

লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার 
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গ্রীবনের কাধ্য হইয়াছে, আমি মান্দ্রাজের ছুভিক্ষের সময় এক মণ চাউল দান 

করিরা আমার একটি ভাই কি একটি ভগিনীব প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিলাম। 

ঘা্ঠাব যাহা সাধ্য, তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমর। দেখিতেছ, 

মনন, বন্ধ, তিণ, ভাঙ্গা অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে । 

তোম্,। এই দৃষ্টান্ত অনুনরণ কর। এক বার ঈগ্বরের মুখের দিকে তাকাও, 

আব তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই পালন কর।-...."মন্দিরের 

উপামকগণ, ভাইগণ, তোমরা কাদ, সকলকে কাদাও। হে দয়ার গ্রচারকগণ, 

তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমর! বাহির হইয়া সকলের দয় উত্তেজিত 

কর। ঈশ্বর আঙগ ভালবাপিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ 

হার দয়ার তরঙে ভাসিয়া যাও। আজ যদ্দি এক জন মান্দ্রাছের লোক 

আপিম। তোমাদের নিকটে কাদিতেন, যদি ছুিক্ষে একজন অনাথিনী 

পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আপিয়া কাদিতেন, তোমাদের মনে কত দয়া 

উদ্তেজিত হইত, নি য়ই তোমরা কাদিয়া ফেলিতে। তাহারা আমাদের নিকটে 

আপিতে পারিলেন না বলিয়। কি তীহার্দের অপরাধ হইল? হায়! 

মামাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তততীস্বারা আমাদেরই 

ভাই ভগিনী । আমাদের ভারতমাত1 তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন । 

এখন৪ কত ল্ক্ষ লোক অন্নকষ্টে হাহাকার কবিতেছেন। হায়! কত 

দিন তাহারা খান .নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, কত লোক 
বাচিয। বাইবেন। আর) ভাই, দয়া করিতে ধিষ্লন্ব করিও না। এ বালকগুলি 

অন্নকষ্টে প্রায় মধিল। মন্দ তাহাদিগকে আহার দিতে পাধি, তাহাদের 

চক্ষ ছল ছল করিয়া কাদিয়। আশীর্বাদ করিবে। ব্রাঙ্মসমাজে দা বন্ধিত 

£উক, মান্জ্রাজের.এই বিপদের সময় আমরা যেন আমাদের কর্ধবা করিতে 

পাবি, ঈশ্বর এই আশীর্বাদ কর্ন ।” 

সংগৃহীত আর্থ ছুঙিগোর -দাহাদর্ বালের ব্রা্গনমাগেএ হাতে প্রেরণ 

উপাপনান্টে ব্রক্ষমন্দিবে সংগৃহীত দাম চারি শত 'টাক্ষা। গম প্রস্থুতি ভিন 
ভি ব্রাঙ্গমমাজ হইতে গ্রাম মাত শত টাঞ্ষা, বামান্থিতৈষিগী লা কইতে 

দুই এত পঞ্চাশ ্রীক', এবং মঙ্ঃম্বলের বন্ধুগণ হইতে য়ে সফল টাকা সংগৃহীত 
ইটা আইসে, সে নকল লইয়া সর্ববশুহ ছয় স্থাজার দাঁত শত টাকা মাজাজ্জের 
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দুষ্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণের সাহাধ্যার্থ দান সংগৃহীত হয়। বামাহিতৈষিণী সভাতে 

নারীগণ বস্ত্রালগ্কার, এক জন মহিলা! স্বর্ণঘড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদেব 

জলপানি পয়সা সংগ্রহ করিয়া সিকি আধুলি, এমন কি আশ্রমের দাসদা নীগণ 

পধ্যন্ত কিছু কিছু দান করেন । ইংলগ হইতে মিস্ কব পাচ পাউও, মিস্ মেরি 

সাবলোট লায়ট হেঙ্গট পাচ পাউগ্ড প্রেরণ করেন। বাঙ্জালোর ব্রাঙ্মলমাজ 

দু্তিক্ষপ্রপীড়িত লোকদ্দিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ম দিতে প্রবৃত্ত হন; ব্রাহ্মসমাজ 

হইতে সংগৃহীত মুদ্রা তাহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত হয়। 

ধন্মতত্ব (১ল। পৌধ, ১৭৯৯ শক ) লিখিয়্াছেন, “বাঙ্গালোরবাসী ব্রাহ্মগণ 

সমধিক উৎসাহের সহিত প্রতিদিন কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন । বিশেষ 

আহ্লাদের কথা এই, তথাকার সমাজের সম্পাণকের পিতা এক জন অতি 

প্রাচীন ব্রা্ণ। তিনি স্বহস্তে অন্নব্যগ্নাদি বন্ধন কবেন এবং তাহা 

পরিবারস্থ মহিলাগণও ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের সংগৃহীত মুদ্ 

যথার্থ পাত্রে পড়িতেছে, সন্দেহ নাই।” ব্রার্মসমাজ ফণ্ড হইতে বেলারি ফণ্ডে 

আড়াই শত, এবং শিশুপালন ফণ্ডে আড়াই শত মুদ্রা প্রদত্ত হয়। রেবাবেও 

মেস্তর ডল সাহেব এই সময়ে বাঙ্গালোরে গমন করেন। তিনি তত্রত্/ 

ব্রাহ্মগণের কাধ্য দর্শন করিয়া অতান্ত প্রশংসা-পূর্বক মিরারে পত্র লেখেন 

এবং সেখানে আরও অধিক লাহাধ্যাথথ মুদ্রা-€প্ররণে বিশেষ অনুরোধ করেন। 

তাহারই পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পেটা সমাজের সম্পাদক শ্রীঘুকত 

অস্ত্র স্বামীর যাইট বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা অতি উৎসাহের সহিত চারি শত পঞ্চাশ 

জন ছু্ভিক্ষপ্রগীড়িত ব্যক্তির জন্য স্বহস্তে অন্নব্যঞনাদি রন্ধন করিতেন। 

আশ্চর্য হৃদয়বান্ ব্যক্তি! ! 

দুত্তিক্ষ কণ্ডের উদ্ধত্ত অর্থ আলবাট হলের খণশোধার্থ ধণদান 

ভগবানের কৃপায় ছুভিক্ষ প্রশমিত হইয়া আসিল । আর মান্দ্রাজে সাহাষ্য 

প্রেরণ কর! প্রয়োজন রহিল না। ছুভিক্ষ জন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইল, তাহার 

ব্যয়াবশিষ্ট ভবিষ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে বা অন্ত 

কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যয়িত হইবে, এ জন্য ব্যাঙ্ধে 

জমা রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনিশ্মাণকার্ধ্যে যে এগ্িমেট হয়, গৃহের 

একনী প্রাচীর পড়িয়া ষাওয়াতে এবং গৃহের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রয়োজন 
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£ওয়াতে, তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। এইব্যয় খণ ছারা নিপ্পন্ন 

করিতে হইয়াছিল । খণপরিশোধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে, ব্যাঙ্কে যে টাকা 

ঈ্গমা ছিল, তাহা আনাইয়া উহা! পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা আল্বার্ট 
£লে ধণস্বরূপ প্রদান করিয়া স্থির করা হয় যে, আলবার্ট হলের আয়বৃদ্ধি করত: 

দ্রা সঙ্কলিত করিয়া, পুনরায় ব্যাঙ্কে সেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে, এই 
ভার ভৃতপূর্বব সম্পাদকের উপর ন্যপ্ত হয়। দুঃখের বিষ এই, সম্পাদকের 
শীবদশায় সে কার্ধ্য সম্পন্ন হয় নাই। 



৫. ্ 

কমলকুটীরস্থাপন ও অষ্টচত্বারিংশ 
সাংবওসরিক 

কমলকুটার ক্রয় ও তাহার পতিষ্ঠ। 

কেশবচন্দ্র পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়।, তন্ন স্থানে বাঁস কবিবার জন 
সল্প করেন । নানা কারণে হিন্দুসংস্থষ্ট পরিবাবে বাস কবা আর তাহার পক্ষে 
শ্রেষঃকল্প মনে হয ন| ।-৭২ নং (পরবর্তী ৭৮ নং) সাকলার কোড়ে উদ্ভানসংযুক্ত 
প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ ক্রয় করিবার জন্য কেশবচন্দ্র উদ্যাক্ত ভন। এই গৃহে খ্রীষ্টা 
অনাথ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। গ্রিস পিগট ইহার লেডি 
স্থপারিশ্টেণ্ডেপ্ট ছিলেন। তিনি গৃহক্রয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। এমন 
কি, এক দিনের মধ্যে এই গৃহক্রয়ের সমুদায় ব্যবস্থা হইয় যায় । এই গৃহ এক 
জন আরমোিয়ান্ সাহেবের সম্পত্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের যাহা কিছু ইপত়ক 
সম্পত্তি ছিল, এই গৃহক্রয়ে ব্যয়িত হয়। এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে। 
কলুটোলার পৈতৃক গৃহের অংশ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কুষ্ণবিহারী সেনের 
নিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহক্রয়ের সঙ্গে একটি অতি ছুঃখকর ঘটন। 
সংযুক্ত রহিয়াছে । যছুমণি ঘোষ নামক একটি উড়িষ্যাদেশীয় যুবক নিকেতনের 
অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ত্রাঙ্গপমাজের কার্যে আপনার সমগ্র জীবন 
অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে, আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, প্রায় 
বিশ সহস্র টাকা আনিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলে, এ টাকা 
আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে অর্পণ করিতেছি। কেশবচন্দ্র এই মুদ্র 

 ব্রাঙ্মসমাজে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। [ই যুবকের নামে ব্যাস্ধে 
জম! করিয়! রাখেন। কেশবচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, এখনও সমুদায় মুদ্র। 
ক্রেতৃবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, স্বতরাং ই যুবকের মুদ্রা খণন্বরূপ 
গ্রহণ করেন এবং সেই যুবকের জন্য তাহার গৃহের উত্তর দিকে গৃহনির্দাণারস্ত 
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হয়। গৃহের বনিয়াদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এই সময়ে সেই যুবকের গঙ্ছিত টাকার 

নত মনের আকুলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্রাঙ্ধ স্থযোগ 

পাইরা, সেই যুবককে বিলক্ষণ সন্দিপ্ধ করিয়া দেয়। তাহার মনের অবন্থা 

দর্শন করিয্া, কেশবচন্ত্র তাহার পমস্ত মূদ্রা পাথশোধ এবং তাহার জন্য গৃহ 

নিশ্মাণ করিতে গিয়া যে প্রা পাচ শত মুদ্রা ব্যরিত হয়, তাহা আপনি ক্ষতি 

সাকরেন। সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলগ্ডে গিয়। ব্যারিষ্টার হইয়া আইসে, 

এবং কয়েকবার ইংলগ্ডে যাতায়াত করিয়া, পরিশেষে উন্মাদরোগ গ্রস্ত হইয়া, 

ইউবোপের কোন এক উন্মাদাগারের অধিবাসী হর। 
২৮শে কান্তিক (১৭১৯ শক) পোমবার (১২ই নবেম্বর, ১৮৭৭ খৃঃ ) 

৭২ নং অপার সাকুার রোডস্থ গৃহে কেশবচন্দ্র সপরিবার গমন করেন 

এবং গৃহ্প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হয়। উপাসনান্তে এই প্রণালীতে গৃহ প্রতিষ্ঠা- 

কার্য নিষ্পন্ন হয় £- 

১। এতানি গৃহোগ্যানাদীনি ব্রক্ষণাহমুৎস্থজাঘি | 

এই গৃহ উগ্যানাদ্দি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 

২। অশ্য গৃহস্ত কুঝিকাং সমস্তাঃ সামগ্রীঃ ব্র্ষণাহমুংস্থজামি | 

এই গৃহের কুঞ্চিকা ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রদ্ষেতে উত্দর্গ 

করিলাম । 

৩। এতানি আমান্নাদীনি ব্রহ্মণ্যহমুস্থজামি। 

এই চাউল দাউল প্রভৃতি আমি ব্রক্ষেতে উতমর্গ করিলাম। 

৪। এতানি পরিধেয়বস্ত্াদীনি ব্রহ্মণাহমূংস্থজাগি। 

এই পরিধেয় বন্ত্রাদি আমি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 

£। এভাং শয্যাং ত্রহ্ষণাহমৃতস্থজামি | 

এই শয্যা আমি ব্রন্দেতে উৎসর্গ করিলাম । 

৬। এতানি তৈজসাদীনি ব্রন্ষণ্যহমুত্্থজামি। 
এই তৈজসাদি আমি ত্রদ্দেতে উৎসর্গ করিলাম । 

৭। এতানি পুস্তকপত্রীলেখনীমস্াধারাদীনি ব্রদ্মবাহমুংস্থজামি। 

এই পুস্তক কাগজ কলম দৌওয়াত প্রভৃতি আমি ব্রন্ষেতে উৎস 

করিলাম। 



নি | 

১০। 

১৩ (ক) 

(খ) 

(গ) 

আচাধ্য কেশবচন্দ 

এডানি এষধাদীনি ব্রহ্মণাহমুতস্থজামি | 

এই খ্ধধ আদি আমি ব্রঙ্গেতে অর্পণ করিলাম । 

এতানি রজততাম্রখগ্াদীনি রক্ষণযহমুৎ্থজামি | 

এই রজত: ও.তাঅখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রদ্ধেতে উৎসর্গ করিলাম । 

এতানি: বাছ্যবন্ত প্রভৃতীনি ধশ্মমাধনোপকরণানি ব্রঙ্গণানম্্স্থঙজামি। 

এই বাদ্য প্রভৃতি ধশ্মসাধনের উপকরণ আমি ব্রঞ্জেতে -উৎসর্গ 

“করিলাম । 

সন্তানাদিপালনং, 'দাসদাসীপালনং, বিছ্চাধ্যয়নং, দীননধনায় .'নানং, 

অভতিথিদেবা, পালিতপস্থাদ্িরক্ষা) আহার, ব্যায়ামঃ,। বিশ্রাম, 

ধনোপাক্জনং, তহ্যয়শ্চেতাপদীনি.যাবদ্ান্ত সংলারশ্ত ক্ম্মাণি গৃঁহকর্তা 

ধপ্মান্ুব্তী নিষ্পগযেত । 

সম্তানাদিপালন, দ্াসদাসীপালন, বিগ্ভাধায়ন, দীন র্যর্ক্তকে দান, 

অভিথিসেবা, গালিতপণারপ্রিরক্ষা, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, 

ধনোপাজ্জন ও বায় প্রভৃতি এই সংসারের-যাবতীয় কন্ম-গৃহকর্তা যেন 

ধশ্মের অন্ধবর্তী,হুইয়া সম্পন্ন করেন। 
ফাবন্ত্যশ্ত সংসারশ্ঠ' কন্মাণি গৃহকত্রী ধন্মাজব্্ধিনী নিষ্পপ্ভেত। 
এই সংলারের যাবতীয় কর্ম গৃহকক্রী যেন ধশ্মাবহিনী . হইয়া সম্পর 

করেন! 

ভারতবধীয়ব্রদ্ষমন্দিরেহই্মুদ্রাঃ গ্রদতাঃ । 

ভারতবধীয় ব্রঙ্গমন্দিরে ৮২ টাকা দান করা হইল | 

ব্রাহ্মধন্ম প্রচারার্থমনমুত্রাঃ প্রদত্তাঃ | 

ব্রাঙ্ষধন্থ্ের প্রচারার্থ আট টাকা দন.করা হইল। 

দীনছুঃখিজনাথধ্তুমুদ্রাঃ প্রদতাঃ | 

দীনছুঃখীদিগকে চারি টাক দান করা-হুইল। 

কেশবচন্দের এই .নৃতন গৃহের নাম 'কম্লকুটার” রক্ষিত হইল। গৃহের 

দক্ষিণে উদ্তানস্থ পুঙ্করিগীর.উত্তর দিকে.স্থলপদ্মসমূহ রোপিত ধ্াবং-তথাম-একটা 

;কুষ্টার স্থাপিত হইল । গৃহুপ্রতিষ্ঠার সপ্তাহাত্তে ( ১০শে. বেকার, ১৮৭৭ পৃঃ) 

ব্রাহ্মনমাজ্সের বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা, প্রীত্িভ্তো জল. ও সদালাপে 



কমলকুটারস্থাপন ও অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ১১৬৪ 

গৃহবাসিগণ মনের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই প্রীতির ব্যাপারে একটি 
নিতান্ত অগ্রীতির কথা বন্ধুগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহার! নিতান্ত 
মন্মবাথ। পাইলেন। একজন মাননীয় প্রাচীন ্রাহ্মবন্ধু কেশবচন্ত্রের পক্ষে 
উদ্ভাননংবলিত দ্বিতল গৃহ বাসার্থ নির্ধারণ নিতান্ত অন্থচিত কাধ্য মনে 
করিলেন। তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “এমন রাজপ্রাসাদের নাম 

দেওয়া হইয়াছে কি ন| 'কমল কুটার,। ইহা আবার 'কুটার কোন্থানে ?” 
তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সভাতর দেশে বৃহৎ বৃহৎ উল্ভানসংবঙ্গিত 
গৃহের নামকরণ কুটার (০০০) হইয়! ধাকে, ইহা কি আর তিনি জালি- 

তেন না? অনেকে মনে করিলেন, এ কথাটি ঈর্ষাপ্রণোদিত। পরবস্তাঁ ঘটনা 
দেখিয়া, তাহা নিতাস্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হইতে পারে, কেশবচন্জর 
যখন ব্রাহ্মপমাজের আচাধ্যপদে প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি পর্ণকুটারবাসী উদাসীন 
ফকীর হইবেন, ইহাই মনে করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের 
বদ ত্রাঙ্ধাবন্ধু, কেশবচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে যে পৈতৃক গৃহে ছিলেন, তাহা দেখিয়াছেন। 
গে গৃহে কেশবচন্ত্র যে ত্রিতলে বাস করিতেন, তাহার তুলনায় “কমলকুটীর' 
কুটাবসদৃশ, উহ] কি তিনি জানিতেন না? কেশবচন্দ্র আপনি আমাদিগকে 
স্পট বলিয়াছেন, তিনি সেই পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা নিক 
গৃহ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তাহার আস্তরিক দীনভাব রক্ষিত হইয়াছে । 
এই ব্রাঙ্মঘমিতির পর আরও এক সমিতি হয়; এবং এখানে দৈনিক উপাসনা, 
পাত, ব্হ্ষবিগ্যা-সংঘটিত সভা প্রভৃতি সমুদায় কাধ্য যথানিয়ম নিষ্পন্ন হইয়া 
1াকে। কেশবচন্ত্র এক| গৃহ ক্রয় করিয়া সন্তষ্ট হইলেন না, যাহাতে বন্ধুগণের 
এক এক খানি গৃহ হয়, তজ্জন্য উদ্যোগী হইলেন। ধর্মমপিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
এক দিন কেশবচন্দ্রের নৃতন গৃহে আগমন করিয়া বিবিধ সদালাপ ফরেন এবং 
পৃতণ মুদ্রিত উকষ্ট বাধান ঘশ বার খানি ত্রাগ্ষধর্মপুস্তক উপহার দেন। 

অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব 

“ভ্রক্মবিভ্ত।* বিষয়ে বন্তত| 
এবার € ১৭৯৯ শক ) (১৮৭৮ থ্বঃ) অগ্চস্বারিংশ সাংবৎসরিক | (১) 

ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ( ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৭৮ খুঃ ) শনিবার কেশবচন্ত 

(১) উৎসবের বিবরণ ১৭৯৯ পক্ষের ১৬ই দাহ ও ১লা কাথাসের ধিক অব্য । 
১৪৭ 



১১৭০ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 

আলবার্ট স্কুলের নিম্ন তল গৃহে ব্রহ্মবিদ্যাসম্বদ্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। এই 
বক্তৃতার সারমশ্্ ধর্মতত্ব এইরূপ দিয়াছেন £₹_“বক্ত1/ বলিলেন, সমাগত 
যুবকবৃন্দকে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। বিশ বৎসর পূর্বে 

যেমন দেখিয়াছিলাম, তেমনি ইহার ভিতর অদ্য আমি ধশ্মজীবনের 

জাগ্রৎ ভাব অবলোকন করিতেছি । ইহা দ্বারা কি পবিমাণে ফল উৎপন্ন 

হইবে, তাহা জানি না; কিন্তু তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃপ্রতি- 

ফলিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি। বৃহৎ ব্যাপারের মধো বৃদ্ধ 

অপেক্ষা যুবাদিগের আবির্ভাব নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিকসিত গোলাপ পুষ্প 

সৌন্দধ্য ও সুপ্রাণে অবিকৃত হইলেও, তাহ] শু্তাব নিকটবত্তী, কিন্ত পুষ্প, 
কলিকা আশ ভরসাতে পরিপূর্ণ। অবশ্ঠ প্রাচীনেরা তাহাদের পবীক্ষিত 
ক্ষমতা ও মূল্যবান্ অভিজ্ঞতার জন্য শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের নিদিষ্ট 

কাধ্য সমাধা করিয়া প্রায় অবসর লইতেছেন। যুবকের! নবতর উৎসাহ 

উদ্যমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেন। আমি আমার সহযোগিগণেব 

সহিত ভয়ানক পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ঈশ্বব প্রসাদে 

কতক পরিমাণে স্বীয় সঙ্কল্পে কতকার্ধা হৃইয়াছি। উদ্যমশীলের। এখন বহুল 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তাহারা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিবেন । এই 

বি্ালয়ের উদ্দেশ্য ধশম্শ ও নীতিকে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর স্থাপন করা। 

চাবিদিকে স্কুল কলেজে ধর্মহীন বিজ্ঞানশিক্ষ1 প্রদত্ত হইয়া থাকে, এখানে 

পন্মবিজ্ঞান শিক্ষ। দরিয়া তাহাকে সর্ববাঙ্গনুন্দর করা হইবে । উদ্ভিদ, জ্োতিষ, 

রাসায়নিক যেমন বিজ্ঞান, ধশ্মও তেমনি একটি বিজ্ঞান । জ্যামিতির ন্যায 

ধশ্মও কতকগুলি সর্ববাদিসম্মত ব্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সংস্থাপিত। দুই 

আর দুইয়ে চারি হয়, সমান্তরাল রেখা কখন পরস্পর সংলগ্ন হয় না, ইহা যেমন 

সার্ববভৌমিক সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নীতির মূলমত সকলও তেমনি আত্ম- 
প্রত্যয়মূলক সত্য । মিল্ টিগাল হাক্পলি পরিপোষিত অবিশ্বাস সংশয়বাদের 

মতের প্রতিবাদ করিয়া বক্ত! বলিলেন, এই সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোক" 

দিগকে আমি সম্মান করি। ইহারা ধর্মবিশ্বাসকে সদ করিয়া দিয়া 
যাইবেন। বর্তমান কালের এই অবিশ্বাস প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ুমগ্ডলকে 

পরিষ্কার করিয়! দিয়া যাইবে । কিন্তু আমাদের দেশের : অবিশ্বাস নাক্যিকতা 
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কেবল লোকের সাংসারিকতা ও ইন্দডরিয়পরায়ণত। প্রতিপোষণের জন্য আসিয়াছে, 

ইউরোপে ইহা কেবল বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য 

্রন্থত হইয়|, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অনস্ত জীবন এবং 

ঈশ্বরপ্রদত্ত স্থায়ী মর্যাদার পবিত্র মুকুট, তাহারই তোমর৷ প্রয়াসী হও ।” 

'শূঙ্গের জন্ত অহংকৃত ও পদের জন্য লঙ্জিত হরিণের* আখ্যায়িক! অবলম্বনে উপদেশ 

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) রবিবার, রজনীতে কেশবন্ত্র 'শৃঙ্গের জন্য 

অহংরুত ও পদের জন্ত লঙ্জিত হরিণের, আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে 

উপদেশ দেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও নিরর এ ছুইয়ের বিষয় যাহা বলেন, তাহা 

অতীব সত্য। আমরা এ উপদেশের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

“মনুষ্য মনে করে, তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে সংপথ আবষ্কার করিবে। 

ৃদ্ধিকে মনুষ্য প্রাধান্য দিল, আর সমুদায় বৃত্তিকে বুদ্ধির অধীন করিল। 

পশুদেব বুদ্ধি নাই, নীচ মনুষ্যদিগেরও বুদ্ধি ণাই, আমার বুদ্ধি আছে, এই 

বলিধ। বুদ্ধিমান্ মন্তষ্ত হাসিতে লাগিল; আর ষে সামগ্রী 'নির্ভর” তত্প্রতি 

মন্যু ঘ্বণ। করিল। সে বলিল, আমি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে চলিব, অন্ধ- 

বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না । অন্ধ নির্ভরকে সে ধিক্কার করিল, এমন 

নময়ে প্রলোভন আসিল, প্রলোভনে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার 

বৃদ্ধি নানাবিধ বিদ্বে জড়িত হইয়া গেল। বুদ্ধি মন্ুয্ুকে বধ করে, নির্ভর 

দন্নয়ুকে বাচায়। নির্ভর অনায়াসে দৌড়িতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অল্পে অল্পে বিবে- 

চ৭। করিয়া চলে। যখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয়, তখন সে মনে করে, আমার 

যোগ বৈরাগ্য ঢের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনায় প্রয়োজন কি? 

ানেব ভিতর এত দুর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান করা ভাল নয়, 

কেন না তাহাতে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। ভক্তিতে এত মাতামাতি 

কেন? এত অধিক মন্ত হইলে কর্তবা পালন কর! যায় না। মনুষ্য এইরূপে 

ুদ্ষিব অনুরোধে তাহার উচ্চতর ভাবের কাধ্য সকলকে ভত্সনা করে। কিন্ত 
বাহাবা ঈশ্বরের আদেশভ্রোতে আপনাদের জীবনকে ভাসাইয়৷ দেয়, তাহারা 
বলে, ঈশ্বর, যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেখানে আমাদিগকে লইয়। যাও।, 

তাহাদিগের জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম-ন্্রোতে ভাসিল যে তরী, 
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সে তরী ডোবে না। এইরূপে দুই সহম্ত্র বৎসর অথবা অনন্তকাল সে চলিতে 

পারে। কিন্ত যাহার মনে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর,......সে ঈশ্বরকে বলে, "আমার 
ঢের ধন্মসাধন হইয়াছে; আর কেন, হে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক 

দিন তোমার শিবিরে ছিলাম, এখন বিদায় চাই । সংসারকেও রাখ, 

বৈরাগীও হও, বুদ্ধির উপদেশ । বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধশ্মকে 

তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল |. '--বুদ্ি বলিতেছে, 'পবিজ্রাণের হাইলটী ঈশ্বরের 
হাতে দিও না। ঈশ্বরকে জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিন্ত চাবি 

নিজের হাতে রেখ । নির্বোধ মন মনে করে, আমার কত যোগ ভক্তি 

হইয়াছে; কিন্তু বস্ততঃ কিছুই হয় নাই। এখনও সম্পূর্ণপে আমবা ঈশ্ববেব 
হস্তগত হই নাই । “মামি” "আমি, ইহাকে একেবারে বিলোপ না কবিলে, 

আর নিস্তার নাই।” 

এবারকার (১১ই মাঘ) নগরকীর্তনের সঙ্গীত “ভকতবৎ্সল হরিপদাশ্বুজে 

মজ মজ ওরে মন” ইত্যাদি | (ব্রঙ্গসঙ্গীত ও সন্কীর্তন, ৯৭৫ পূঃ) 
হ্গরাপাননিবারণ সম্বন্ধে বালঝদিগকে লইয়! 'আশালতাদল' স্থাপন 

এবার স্থরাপাননিবারণসম্বন্ধে একটি: নৃতন ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয। এ 

সঙ্গন্ধে ধম্মতত্ব যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 

“অপরাহেে (১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহম্পতিবার) আলবার্ট স্কুলের নিষ্ 

শ্রেণীর শিশু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়! স্থরাপান-নিবারণীর গান করিতে করিতে 

কমলকুটীরে উপস্থিত হয়। ইহা একটা নৃতন ব্যাপার । বহুদোষাকর স্থরাপান- 
প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য সচরাচর যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়৷ থাকে, 

( তন্মধ্যে) বহুসংখ্যক নিপ্দোষন্ভাব শিশু বালকর্দিগকে একত্রিত করিয়। 

পরিচালিত কর একটী প্রধান উপায়। ইহা যদিও এ দেশে এই প্রথম উদ্যোগ, 

কিন্ত সে দিন পতাকাধারী এই সমস্ত বালকদিগের কোমলকণবিনি:স্থত সুরা- 
সঙ্গীত যাহার! শুনিয়াছেন, এবং দলবদ্ধভাবে পথিমধ্যে উহাদ্দিগকে চলিতে 

দেখিয়াছেন, তাহারা উহার নৈতিক প্রভাব-লনার্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ 

নাই ।” কেশবচন্দ্র এই সমবেত বালকগণকে যাহ! বলেন, তাহার কিছু কিছু 

অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে £-- 

“হে বালকগণ, বঙ্গদেশে হুরাপান-নিবারণের জন্ত বালকবৃন্দ হইতে এই 
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প্রথম স্ত্র। “'আশালতা” ইহার নাম। ইংরাজীতে আশালতার নাম 43817 

0 13009, এটি 21876 13870 ০৫ 1700৪, হইল। এটিতে দেশের 

আশালতা রোপিত হইল। বালকবুন্দ সর্ধগ্রথমে করতালী সহকারে বল, 

'স্ববাপান-নিবারণের জয়” স্ুরাপান-নিবারণের জর" 'স্থরাপান-নিরারণের জয় 

সকল বালক ইংরাজী বাঙ্গালায় ইহার নাম বল, 43879 ০0 1700€” 8191 

98170 ০01 10010, “'আশালতা”। আশালতা৷ স্থরাপানের বুদ্ধি ভবিষ্যতে 

াহাতে না হয়, সেই বিষয়ে আশামূলক ।......এই যে ক্ষুদ্র বালকের দল, 

গলা লাল ফিতা, গোরাদের পোষাকের রঙে সজ্জিত, ইহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ 

কবিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য জয়পতাকা ধারণ 

কবিযাছে । এই যে লাল রঙ দেখিতেছ, ইহা প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার 

নিদর্শনস্বরূপ | যদিও তোমর। ক্ষুদ্র বালক, যদিও তোমাদের সংখ্যা অল্প, 

ব্যস অল্প, তথাপি তোমর! এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইতে মোচন করিবে, 

ঈশব তোমাদের সহায় হইবেন। সকলে মিলিঘ়া বল, "স্বাধীনতার জয়' 

'বিবেকের জয' 'আলবাট স্কুলের জয় 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয় । তোমাদের 

এ চেষ্টাতে ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জয় হইবে। তোমরা আজ 

সববাবাক্গসীকে বাণ দ্বার] বিদ্ধ করিবার গ্রন্থ দাডাইয়াছ। তাহাকে তোমরা 

এ দেশ হইতে ধিদায় করিয়া দাও। তোমাদের নিকট তাহার সমুদায় চেষ্টা 

ঠ বিচর্ণ হইবে । তোমর! একবার যদি তাহাকে বিদায় করিয়া দাও, এদেশে 

গাব তাহার কর্তৃত্ব উদ্দীপন হইবার সম্ভাবন| নাই। তোমাদের দল ক্ষুদ্র; 

কিন্ত তোমাদের দল হইতে এরূপ আরও নৃতন দলে ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইবে। 

এখন দেখিতে ইহা সামান্য; কিন্তু বস্ততঃ সামান্য নহে। তোমরা যে যুদ্ধের 

নিশান হাতে ধারণ করিয়াছ, ইহাতে তোমবা আশ। দিতেছ, দেশে আশালত। 

বোপণ করিতেছ। যদি এখন বৃদ্ধেরাও স্থুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা 

বাল্য বয়সে এই আশালতাতে যোগ দিয়াছে, তাহাবা বড় হইলে কখনও 

রাপান করিবে না; নৃতন বংশ এই আশা দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে 

আর স্থরাপানের দোষ থাকিবে ন1।:-..7.7.. 
“......ছোট ছোট ভাই সকল, তোমাদের সেনাপতি পরমেশ্বর বলিলেন, 

'অমন কুকাধ্য তোমরা কেহ করিবে না। তোমরা যে আদেশ পাইলে, 
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তোমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে। স্থরাপান করিব না, স্থুরাপান 
করাইব না, স্থরার মুখ দেখিব না, স্থরারাক্ষপীর পথে কখন চলিব না, স্থরা- 

রাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়৷ দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর । তোমর। নকলে 

প্রতিজ্ঞা করিয়। দাড়াও, সমরসজ্জায় সঙ্জিত হও । কিছুমাত্র ভয় করিও না। 

তোষাদের প্রতিজ্ঞাতে যে আগুন জ্বলিবে, এখন দেখিতে অল্প, কিন্তু কালে 

ইহাতে ষাট হাজার লোক প্রাণ দিবে । অতএব তোমরা খুব উদ্যোগী হও। 

তোমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা তোমাদিগকে দেখিয়া কি বলিবে? দেখ, ইহাব। 

এক দল গোরা আসিতেছে । বয়স ইহাদিগের আট বং্সর, এগার বং্পর কিন্ত 

দেখিয়া সকলে ভয় করিবে । বলিবে* ওরে এক দল গোরা প্রস্তুত হইয়াছে, 

তাহারা কেবলই বলে, “ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়?। 

ইহারা একেবারে উত্তৎ ফুস্তং করিয়া] তুলিয়াছে। তোমর। এইবুপে মদ 

ছাড়াইবে, তবে নিশ্চিন্ত হইবে । তোমরা সকলে মিলিয়। প্রতিজ্ঞা কর 

ন্ুরাপান করিব না” “ম্থরাপান করিব না? “হ্থরাপান করিব না” । যাহাকে 

স্থরাপান করিতে দেখিবে, তাহাদিগকে দেখিয়। এমনি মুখ শিটকাইবে বে, 

সকলে বলিবে, “এ ছোকরাটার আর ভ্রকুটী সহা করা যায় না। তোমর৷ 

স্কলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, ওরে, “সার” যদি টের পান, তবে তোর বড 

মুস্কিল হইবে । যদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছোনে 
পিছোনে এই আলবার্ট স্কুলের গোর। ছুটিবে, আর বলিবে, "ওরে বোতল ছাড়” 

বোতল ছাড়, বোতল ছাড়” । 

“আজ মাঘ মাসে (১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী ) “আশালতা” নামে দল 

হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার এইরূপ সভা হইবে । আজ যেমন এখানে 

জল পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ জল পান করিবে । জল ঈশ্বরের প্রদত্ত 

বস্ত। ইহাতে শরীর সুস্থ হয়, চরিত্র নিশ্মল' হয়। দেখ, এ আমেরিকার 

এক জন বন্ধু জল ঢালিতেছেন, আর পান করিতেছেন, ইনি মদনিবারণের 

এক জন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইহার মতন কেবল জল পান 

করিবে। ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃষ্ণ। নিবারণ:এহইবে, শরীর 

মন পবিত্র থাকিবে। আজ তোমর। ঘরে পিতামাতার নিকটে স্ুলংবাদ 
লইয়া যাও। যাহাতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার 
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জন্য চেষ্টা কর। আজ তোমরা যে নিশান ধারণ করিয়াছ, এই নিশান 

তোমাদের বিজয়-নিশান হউক। তোমাদের যত্বে এই দেশের মঙ্গল হউক, 

গর্মল হউক, ম্ঙ্গল হউক ।” 

প্রতিনিধিসভার অধিবেশন 

সায়ংকালে (১২ই মাঘ) প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ 

অমন্থ্টর কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটা কথা পাঠ করিলেই 

উহার প্রতি সকলের কি প্রকার ভাব ছিল, বুঝা যাইবে :--“প্রতিনিধিসভা- 

স্থাপনের সময় কয়েক জন ব্রাঙ্গের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল, কাধ্যে 
দবিদ্রতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে । কন্মচারিগণ যদি একটী রীতিমত 

রিপোর্টও লিখিতেন, এবং এই সভার পূর্ধব সভায় যে কয়টা নৃতন নিয়ম অব- 
ধাবিত হইয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকটে পাঠাইতেন, তাহা! হইলে তাহাদের 

বিশেষ কোন ক্রটি প্রকাশ পাইত না; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের শিথিলতা 

এবং কর্তবা কাধ্যে নিরুৎসাহদর্শনে অনেকে সে দিন বিরজ্ঞ হইয়া- 

ছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা-সংগঠনের কয়েকগী অবৈধ নিয়ম 

দেখাইয়াছেন। যা হউক্, যদি প্রতিনিধিসভা রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ 

এক জন উৎসাহী কার্ধাদক্ষ কর্মচারী ইহাতে নিযুক্ত থাকা চাই। আমরা 

উবসা করি, আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুবাতন কর্মচারিগণ কাধ্যেতে 

উত্সাহ দেখাইবেন। তত্টিক্ন সভা থাকা ন। থাকা মান হইবে ।” 

টাউনহলে বক্তূত। 

১৪ই মাঘ (২৬শে জামুযারী ) শনিবার টাউনহলে কেশবচন্তরের ইংরাজী 

বক্তৃতা হয়। বত্তৃতাশ্রবণে ছুই সহস্রাধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বক্তৃতার 

বিষয়-_“দেখ, ভারতের রাজা দয়া ও পুণ্যবসন পরিধান করিয়া আমিতেছেন” 

--(8610010 016 10176 01 [7018 15 ০01016 0180. 7181050091695 

110 10870) | বক্তৃতারস্তে “ভরে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্মরাজ, অনম্ত 

মচ্চিদানন্দ রাজরাজেশ্বরে” এই সঙ্গীতটী গীত হয়। বক্তৃতাটার সার ধর্মতত্ 
এইবপ দিয়াছেন £-_“ঈশ্বরের রাজকীয় মহবের সঙ্গে তাহার স্থকোমল মাতৃভাবেব 

সামগ্শ্ত দেখাইবার জন্য, বক্তা মুশা ও ঈশার উপদেশাবলির সমালোচনা 

কবেন। তাহার দয় ও ন্তায়পরতা একই বিষয়, পাপীকে দণ্ড দিয়াও 
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তিনি ময়! প্রকাশ করেন; স্বভাবতই তিনি চিরক্ষমাশীল, তিনি বিপথগামী 

সম্তানের পিতা, ন্যায় ও দয় গাহাতে চিরদিন সমধীপীভৃত্ত হইয়া 

আছে; এই বিষয়টী পরিষ্কারবূপে বিবৃত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের 

মধ্যে এই সতেজ বক্তৃতা যেরূপ উতসাহজনক ও জীবনপ্রদ হইতে পারে, 
তাহার ক্রুটি হয় নাই ।” 

দিনব্যাপী উৎ্সবদিনে উপদেশ ও প্রার্থন। 

এবার উৎসবের দিনে ( ১৫ই মাঘ, ২৭শে জান্ছয়াবী, রবিবার ) যে উপদেশ 

হয়, তাহাতে ঈশ্বর যে পাপীর প্রতি করুণা করিতে বিরত হন না, দেখিতে 

না চাহিলেও দেখ! দেন, ছুঃখ চাহিলে স্থখ, অন্ধকার চাহিলে আলোক বিতবণ 

করেন, এই মকল বিষয় অতি বিশদভাবে বহু দৃষ্টাস্ত দ্বারা বিবৃত হয় । 
উপদেশের মৃলভাগ সকলের হীদয়গম হইতে পারে, এ জন্য আমরা উপদেশ- 
সংযুক্ত প্রার্থনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । “হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে 

বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও? তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি 
যে পচিশ ব্সর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কোথায় 
দণ্ড দিবে, না, শেষে দেখি, প্রেমের বন্ধন আরণু দৃঢ়তর হইল । পিতা, জাগে 

তোমার বাহিরের ঘরে বসিয়া খাইতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে 

হইল। আমার দুষ্ট আমি ধর্শভ্র্ হইয়াঁ তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, 

কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার 

এ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ 
দিয়া? তোমার স্থখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। 

মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও, যেন খুব ভক্তির 
সহিত, স্রেহময়ী জননীর শ্রীপাদপল্প এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া, চিরকালের 

জন্য সখী হই। জননী, তুমি আমাদের এক জনকেও স্বণ! কর্ষের না, অত্যন্ত 

জঘন্য ছেলেকেও তুমি দেহ কর্ষে? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব? 

পাপের জন্য দণগ্ুগুলো খুব মিষ্টি করে দেবে? এখন আশার কথা । ব্রাক্ষ- 

সমাজের কি সৌভাগ্য হইল! মা, তোমার কাছে মৃত্যু -চাহিলে তুর্মি দাও 

নবজীবন, বন্কুবিচ্ছেদ চাঁহিলে তুমি করে দাও বন্ধুসম্মিলন । তোমার শ্সেহ 
আর সহ হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার এ ভক্তকে বলিম্া দিতেছ, 
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এই কথা সকলে বলিস্, অমুক লোক আমার কাছে ছুঃখ চাহিতে আনিয়াছিল, 

আমি তার হৃদয় "ভরিয়া প্রেম এবং স্খ শান্তি দ্রিয়াছি। জননী, এমনি করে 

তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেমদানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর, এই 

তোমার শ্রীচরণে নিবেদন |” 

সাধারণ লোকদিগের জন্য সন্কীর্ভন, পাঠ, ব্যাথ্য ও বক্ত তা! 

১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী ) সোমবার অপরাহে ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ 

লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি হয়। এই উপলক্ষে 

কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, সাধারণ লোকের গ্রতি বিশেষ ভাবব্যপ্তক বলিয়া 

উহ্থা উদ্ধৃত হইল £-_ 

“গরিব ভাইগণ, তোমরা শ্রীমনস্তাগবত এবং ভগবদগীতার......উতকৃষ্ট 

শ্লোক-শ্রবণ করিলে । এক ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং আপক্তি 

ছাড়িয়া সংসারে থাকিলে ধর্মের ক্ষতি হয় না, তোমরা এই কথা শুনিলে। 

তোমরা স্তবী পুত্রাদি লইয়৷ সংসারধর্শ পালন কর, তাহাতে আমাদের আপত্তি 

নাই, দোকান কর্তে চাও কর, কিন্তু টাকার লোভে মিথ্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা 

অরধন্ম করিও না। লোভ বড় খারাপ। টাকাতে যদি লোভ হয়, তোমর। 

বলিবে, অমুক বড় মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দশ টাক! দিবে, অতএব মিথ্যা 

াক্গয দিলে লাভই হইবে । অত বড় ধাশ্মিক যুখিষ্ঠির ইশারায় একটী মিথ্যা 
বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তীহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। দিনের 

মধ যে দোকানদার একটী মিথ্যা কথ। বলে, মাসে তাহার ত্রিশটাংমিথা 

হইল, এক বৎসরে কত অধিক হইল। অতএব দোকানে কেহ কিছু কিন্তে 

আপিলে তাহাকে তোমরা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলে যে ঘরে টাকা 

আন, তাহা বিষ। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আসত্তিও পাপ। স্্রীলোককে 

মার ন্যায় শ্রদ্ধ! করিবে । অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি কুনয়নে তাকান তয়ানক 

পাপ। আর যে সকল স্ত্রীলোকের বেশ্ঠ। হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 

দেখিলে মনে মনে এই কথা বলিও "ঈশ্বর ইহাদিগকে স্থমতি দিন ভাবিয়া 

দেখ এ সকল পতিত স্ত্রীলোকিগের কি ছুর্দশা। তাহার! স্বামী পুত্রা্দি 
ছেডে ভরা হইয়া আসিয়াছে । কি জঘন্ত পাপ! তাহাদের ছোট ছোট 

ছেলে মেয়েগুলি কাদছে, আর তারা.কেমন বিকৃতি ভাবে হাস্ছে। দেখ এ 

১৩৮ 
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কামরিপু জনসমাজের সর্বনাশ করিল। বড় লোকের পাপ করে ব'লে, 
তোমরাও কি এমন দুষ্ষশ্ম কর্ধে? তোমর। কেন স্ত্রীপুত্রদিগকে কষ্ট দিয়া মন্দ 
স্ীলোককে টাকা দিয়া পাপ বিস্তার করিবে? বড়লোকের ছেলেরা বলে, 
আমাদের বাপ এ কুকার্ধয করে, আমরা কেন কর্ধ না? ছি ছি, কি জঘন্য 

কথ।! তোমাদের ছেলেরা ধেন এমন ছাহ কথা বলিতে না পারে । তাশ্াৰা 

যেন এই কথা বলে, আমাদের বাপ দে কান করিতেন, কিন্তু সত্য কথ। বলিতেম 
এবং পরস্্ীকে মার ন্যায় ভক্তি করিতেন । তোমাদের প্রতি আমাব তৃতীয় 
কথা এই, রাগ করিও না । €তোমর1 বল, যে আমাকে মারে, তাকে দু এক 
ঘা না মারিলে সেই মন্দ লোক সোজা হয় নং কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, তুমি 
রাগ করিলে তোমারই পরলোকের ক্ষতি হইবে । যদি ভাল লোক হইতে 

চাও, তবে যে তোমাকে মারুলে' তাকে বাড়ী নিয়ে গিষে সন্দেশ সরবং 

খাওয়াইবে এবং যদি পার, তাহাকে একখানি নৃতন বস্্ কিনিয়। দিবে ক্ষমার 
বড় গুণ। আর দেখ, কাহাকেও স্বণ। করো ন।। চালবিক্রেত।, যিনি তামাক 

বেচেন, তাহাকে নীচ বলিয়া ঘ্বণ। করেন; আবার তামাক-বিক্রেতা, যিনি জুতা 

সেলাই করেন, তাহাকে স্বণা করেন। এইরূপে বাবুর আবার বাবু আছে। 
অতএব দ্বণ। কর! ভাল নহে । ঘোডার সহিস হই, আর রাজাব মন্ত্রী তই, 

ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান ।” 

কুচবিহারবিবাহ 

একট উৎসবের মধো কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার কেশবচক্দর্েব জোস 

কন শ্রীমতী স্থনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজ! শ্রীমান্ নৃপেন্্র- 

নারায়ণের বিবাহনিবন্ধন জন্য অনুরোধ করিয়া পঞ্র লিখেন । উৎসবের 

গগ্ডগোলে সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়! হয় না । প্রায় ছয়মাস পূর্ববে ডিপুটা 

কমিশনার কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্তা মনোনীত করিয়া যান। পাত্র 

পাত্রীর বয়ংপ্রাপ্তি হইলে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইবে, কেশবচন্দ্র এইরূপ প্রস্তাব 

করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও মহারাজেরও বালাবিবাহে অসম্মতিবশত 

বিবাহ স্থগিত থাকে । রাজার ইংলগ্ডে যাওয়া স্থির হইলে, বিবাহ না দিযা 

রাজাকে ইংলগ্ডে লইয়া যাঁওয়া হইবে না, এই হেতুতে গবর্ণমেন্ট বাগদানসদুশ 
বিবাহনিবন্ধন হইবে বলিয়ী, কেশবচন্দ্রকে কন্যাদানে অন্তরোধ করেন। 
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গবর্ণমেণ্ট যখন বিবাহকে বাগানস্বরূপ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন 

তাহার প্রস্তাব অগ্রাহহ করা কেশবচন্দ্র অকর্তব্য মনে করিলেন। বিবাহের পদ্ধতি 

প্রভৃতি সকল বিষয় তিনি গবর্ণমেপ্টকে মধ্যবর্তী করিয়াই স্থির করিয়া লইলেন। 
গবর্ণমেণ্টের অন্থুরোধে রাজপণ্ডিত কলিকাতায় আগমন করিয়া, কন্যাপক্ষের 

পুরোহিত উপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া পদ্ধতি স্থির করিলেন। ইহাতে 
বিবাহপদ্ধতি মধ্যে যাহা কিছু ত্রাহ্ষধন্মের বিরোধী বিষয় ছিল, তাহা অপসারিত 

করিয়া দেওয়| হয়, এবং ব্রাঙ্মপদ্ধতিমধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, 

তাহা এ প্রণালীর সঙ্গে মিলিত করা হয়। প্রণালী প্রভৃতি সমূদায় বিষয় স্থির 

হইলে, কুচবিহার যাইবার জন্য উদ্ভোগ হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রণালী এখনও 

স্থির হয় নাই বলিয়! টেলিগ্রাফ আইসে। ইহার প্রতিবাদ হইলে, পূর্বপদ্ধতি 

স্থির রহিল, এইরূপ কুচবিহার হইতে টেলিগ্রাফ আইসে। তৎপর কুচবিহারে 

কন্তাকে লইয়া কণ্তাধাত্রী প্রস্থান করেন। কুচবিহারে গমন করিবার পর 

ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তত্রত্য রাজপরিবারের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ 

পদ্ধতির বাতিক্রম জন্য মহান্দোলন উপস্থিত করেন। বিবাহ ভঙ্গ হইবার 

উপক্রম হয়, এই সঙ্কটন্থলে বেঙ্গল গবণমেপ্ট পূর্ব্র পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকাধ্য 
নিপ্ন্ন হয়, এই বলিয়! টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাতে, তত্রত্য ডিপুটা কমিশনার স্বয়ং 

বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়! বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা! করেন। 

উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বিবাহের প্রত্যেক মন্ত্র পঠিত হয়। এ সকল 

বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত কর! প্রয়োজন । আমরা স্বয়ং তাহা না করিয়া, 

ভাই গিরিশচন্দ্র কুচবিহারবিবাহস্বদ্ধে যে স্ৃতিলিপি লিখিয়াছেন, তাহাতেই 

কলে উহা! ভালরূপ জানিতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে পর অধ্যায়ে আমরা 

তাহার স্বৃতিলিপি প্রকাশ করিতেছি। 
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কুচবিহারবিবাহের বৃত্তান্ত 
স্বৃতিলিপি 

১৮৭৮ থৃষ্টাব্বের ৬ই মাণ্চ ( ২৩শে ফান্তন, ১৭৯৯ শক ) ভক্তিভাজন আচার্য 

সীম কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্থনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারেব 

মহারাজ শ্রীম্সপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাছুরের শুভ পরিণয়নিবন্ধনানুষ্ঠান হয়। 
আচাধ্যদবেব সেই অনুষ্ঠানের প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন । সেই উদ্ধাহনিবন্ধন- 

ক্রিয়। বিশুদ্ধ ব্রাঙ্ষধন্দাহমোদিত এবং বিবাহবিধির অন্তযায়ী হয় নাই বলিয়া, 

বহুসংখ্যক ত্রান্ম তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন; তাহাতে অনেক ব্রাঙ্গ 

অত্যস্ত চঞ্চল ও উচ্ছতঙ্ঘল হইয়া আচাধ্যকে যৎপরোনান্তি অপমান করিয়া- 

ছিলেন । সেই সময়ে ত্রা্মলমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল । বিপক্ষ- 

দ্িগের অনেতিক উত্তেজনা ও আন্দোলনের শআ্বোতে পড়িয়া সত্যাসত্যের প্ররূত 

অনুসন্ধান লন নাই, এবং নানা! অসত্য ও অমূলক কথা প্রচারপূর্বক আচাধ্যকে 

নিন্দা ও কটুক্তি করিতে ক্রটি করেন নাই । কি ভাবে ক্রি প্রণালীতে 

বিবাহানুষ্ঠান হইবে, আচাধ্যের নিকটে প্রতিবাদকারিদল একটী কথাও 

জানিতে চাহেন নাই; তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না, 

তদ্িষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, বিপক্ষদলের সাধারণ বালক বৃদ্ধ 

যুবা সকলে বিচারকের পদ গ্রহণপূর্ববক তাহাকে দোষী স্থির করেন ও তাহার 
সম্বন্ধে বিচারনিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞ| প্রচার করেন। বিবাহনিবন্ধনানুষ্ঠান হওয়ার 

বহুদিন পূর্ব হইতেই তৎসন্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কলিকাতাস্থ মূল 

প্রতিবাদ্কারিগণ প্রবত্ব ও উৎসাহপহকারে উত্তেজনাপূর্ণ পক্জাদি নানা স্থানে 

লিখিয়া এবং সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়।, মফঃস্বলের ব্রাহ্মদ্িগকেও উত্তেঞ্গিত 

করিয়া তোলেন । তাহাদের অনেকে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ী 

যাইয়া, নানা বিরুদ্ধ কথ। বলিয়া, তাহাদিগকে আচাধ্যের প্রতি বিরোধী 

ও অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে ক্রটি করেন নাই। উক্ত অহনুষ্ঠাননির্রবাহের 
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অনেক দিন পূর্বে, তাহাদের অনুরোধে ও উত্তেজনায়, সেই ভাবী অনুষ্ঠান 
অবৈধ ও তাহাতে পৌত্তলিকাদি দৌষ ঘটিবে বলিয়! প্রতিবাদপত্র সকল 
নান। স্থানের ব্রাঙ্গমণ্ডলী হইতে আচাধ্যের নিকটে উপস্থিত হয়। আমার 

উপর সেই সকল প্রতিবাদপত্র পাঠ করার ভার অপিত ছিল। কুচবিহারে 

অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠানক্ষেত্রেও আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি সেই 

উদ্বাহের আন্ুপৃর্বিক অনেক বৃত্তান্ত অবগত আছি। তন্নিমিত্ত আমি আচাধ্যের 

জীবনপুম্তকের জন্য স্বৃতিলিপি লিখিয়। প্রদান করিতে শ্রীদরবারস্থ সভ্যগণ কর্তৃক 

অনুরুদ্ধ ও আদি হইয়াছি। 

বিবাহবিষয়ে গবর্ণমেন্টের সহিত কথাবার্তা, বিবাহদানে সম্মতি ও বিবাহপদ্ধতি নির্ধারণ 

যখন মহারাজের বিবাহসম্বদ্ধের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তখন তিনি অপ্রাপ্ত- 

বয়স্ক ও গবর্ণমেণ্টের অন্ভতিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। গ্বর্ণমেণ্ট তাহাকে 

পবিণয়স্থত্রে সম্বদ্ধ করিয়া, জ্ঞানোক্নতির জন্য ইংলগ্ডে প্রেরণ করিতে সমুগ্যত 

হন। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কুচবিহারের ভূতপূর্বর ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত বাবু 
বাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই সম্বদ্ধের ঘটকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
কিছু কাল নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিয়া বেড়ান । কলিকাতায়ও 

কোন প্রধান প্রতিবাদকারী ত্রান্মের কন্া দেখিয়াছিলেন, কোন পাত্রীই 

গবর্ণমেন্টের মনোনীত হয় নাই। পরে যাদব বাবু আচার্যের জ্োর্ঠা কন্যার 

জন্য আচাধ্োর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। আচাধ্য কেখবচগ্্র পেন 

প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিরা এরূপ বপিয়াছিলেন, পাত্র পাত্রী 

এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই, ব্রান্ষবিবাহপন্ধতি অনুসারে ব্রাহ্ম বা একেশ্বব- 

বিশ্বাপী পান্ত্রের হস্তে ভিন্ন এই কন্যা ন্যন্ত হইতে পারে না; প্রচুর এশ্বধযশালী 

বাজ্যাধিপতির সঙ্গে দরিজ্রের কন্যার বিবাহে বিষম অসমাবস্থা হয়, তাহ 

£ওয়া সঙ্গত নয়; কুচবিহাররাঞ্জপরিবারভূক্ত অন্যভাবাপন্না অনেক নারী 

মাছেন, তাহাদের সঙ্গে আমার কন্ঠার কোন প্রকারে সংশ্রব হয়, আমি এরূপ 

চ্ছা করি না; রাজা বহু বিবাহ করিতে পারেন, আমার কন্য] তত স্বন্দবী 

নয ইত্যাদি নানা আপত্তি উপস্থিত করিয়া, এই সম্বন্ধে আচার্য অমত প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। তখন বিবাহের ঘটক চক্রবর্তী মহাশয় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া 

শন, এবং উর্ধতন কর্ুপন্ষকে ইহা জ্ঞাপন করেন। কিয়দ্দিন পর কুচবিভাবের 
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ডিপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেল্টন সাহেব কলিকাতায় আপিয়া, আচাম্যের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়।, পুনর্ববার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তিনি এরূপ বলেনঃ__ 

রাজা শীত্ই ইংলগ্ডে প্রেরিত হইতেছেন, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়৷ 

বিবাহ করিবেন, তখন তিনি ও আপনার কন্ত। প্রাপ্তিবয়ন্ক হইবেন। কুচবিহারের 
রাজ! ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের আইনের অধীন নহেন, তিনি স্বাধীন রাজী, 

তাহার রাজ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, স্ৃতবাং 

রাজার পক্ষে বিবাহবিধির কোন ক্ষমতা -নাই। রাজা পৌত্তলিক নহেন, 

তিনি একেশ্বরবিশ্বাসী; তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, তিনি গবর্ণমেন্টের তত্বাবধান।- 

ধীনে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ধ 

হইয়া, সভ্য রীতি ও আচার ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছেন; তিনি এ 

দেশের রাজাদ্দিগের আচরিত একাধিক পরিণয়কে ঘ্বণ। করেন; রাজপরিবার- 

সংক্ত অপর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানাস্তরিত করা যাইতেছে; মহারাজের 

বাসের জন্য কুচবিহারে এক বৃহত প্রাসাদ নিশ্মিত হইবে, সেই প্রাসাদে রাজা 
ও রাণীমাত্র অবস্থিতি করিবেন, অন্য কোন স্তীলোক সেখানে থাকিতে 

পাইবে না, রাজমাতাণ্ সেই প্রাসাদে থাকিবেন না, স্বতন্ত্র আলয়ে বাস 

করিবেন, বিবাহ অপৌত্তলিকরূপে আপনাদের অনুমোদিত প্রণালী অনুসারে 

সম্পাদিত হইবে। তবে রাজপরিবারের পৌত্তলিকতাদোষশুন্য আচার 
পদ্ধতি তাহাদের মনস্তবষ্টির জন্য কিছু সংযুক্ত থাকিবে । হিন্দুবিবাহ্রণালীই 

ংশোধিত আকারে পরিবর্তিত হইবে । রাজ ও রাজপরিবারের সম্মান জন্য 

তদুপযোগী আয়োজনার্থ কন্ঠাপক্ষের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে, পাত্রীপক্ষ 

যখন নির্ধন, তখন রাজভাগ্ার হইতে উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। খ্রীত্টীয 

গবর্ণমেন্ট অভিভাবকদূপে রাজাকে বিবাহ দিতেছেন, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট 

দায়ী, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। মনোনীত সংপাত্রীর সঙ্গে বিবাহ না 

হইলে, ভবিষ্যতে রাজার অমঙ্গল ও রাজ্যের অকুশল হওয়া নিতাস্ত £সম্ভব। 

এই কারণে গবর্ণমেণ্ট সৎপাত্রীর জন্য ব্স্ত। আশ! করি, আপনার কন্ঠ! রূপে 

ও শুণে রাজ্ঞী হইবার উপযুক্তা হইবেন। ডেপুটী কমিশনার এই মশ্মে অনেক 

কথা বলেন, তখন আচাধ্য এই ব্যাপারে ভগবানের শুভ ইঙ্গিত আছে, এরূপ 

বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর পূর্ববৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিজেন না, 
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তখন পূর্ণ সম্মতি প্রদান না করিয়। প্রস্তাব চলিতে পারে, এরূপ ভাব ব্যক্ত 

। করিলেন। পরে ডেপুটী কমিশনার পাত্রী দেখিতে চাহেন, মিস্ পিগটের 

আলে স্থনীতি দ্রেবাকে পইয়া যাওয়৷ হয়। সেখানে পাত্রী দেখিয়া ডেপুটা 

কমিশনার মনোনীত করেন। তিনি কষিশনারকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া, 

এই পাত্রীসম্বন্ধে নিজের অনুমোদন ব্যক্ত করিলে, কমিশনার এই প্রস্তাবে 

সম্মত হন। কিছু দিন পর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বিবাহের পূর্বেই রাজাকে 

ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছুক হইয়া, আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থগিত রাখেন । 

আচাধ্যও এ বিষয়ের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি গবর্ণমে্টকে 

এরপ জ্ঞাপন করেন যে, রাজার ইত্লগু হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবাহ হওয়া 

দীর্ঘধকালসাপেক্ষ | এই সন্বন্ধের জন্য এতাধিক কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা 

শ্রেযঃ নহে। অন্এব উপস্থিত প্রস্তাবে বিরত থাকাই কর্তব্য । কিছুকাল 

পযন্ত প্রস্তাবিতসক্বদ্ধবিষয়ে কোন আলোচনাই হয় না। তৎপর গবর্ণমেপ্ট 

হইতে এই সংবাদ আইসে যে, ইংলগ্ডে গমনের পূর্ধে মহারাজের বিবাহ হয়, 

মহারাজের মাতা ও পিতামহীর দুঢ অন্তরোধ, অতএব অবিলগ্কেই তাহার 

বিবাহ হওয়া! আবশ্যক হইযাছে | আচাধা স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিবা 

জন্য এই পাত্রের অনুসন্ধান করেন নাই, ববং দু তিন বাব এই প্রস্তাব উপস্থিত 

হলে, উদাসীন বা অমত প্রকাশ কবিথাছেন, তথাপি গবর্ণমে্ট হইতে 

পন্তাব পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি এ কাধ্যে ভগবানের 

াদেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এবাব গবর্ণঘেন্টেব সঙ্গে একপ নিদ্ধাবণ 

হয যে, এক্ষণে অনুষ্ঠান হইলেও নিবদ্ধনমাত্র হইবে, যে প্ান্ত পাত্র ও 

পারী বয়ংপ্রাধ্ধ না হন, তাহার! পরম্পর পৃথক থাকিবেন। ্বামিত্বীভাবে 

একত্র বাস করিতে পারিবেন না। বিবাহের পূর্বের বরের অষ্টাদশ বসব, 

কন্যার চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া! চাই। তখন মহাবাজেব কিঞ্চিৎ নান 

১৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এবং ক্থুনীতি দেবীর চতুিশ বৎসর পূর্ণ হতে 

কয়েক মাস অবশিষ্ট ছিল। অনুষ্ঠানের প্রণালী লইয়া পাছে কোনরূপ গোল 

হঘ, এ জন্য মহারাজের পক্ষ হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়া পাত্রীপক্ষেব 

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়া প্রণালী স্থির করিবেন' এবং 

ভয় পক্ষের অনমোদনে বিবাহের প্রণালী মৃক্রিত হবে, গবর্ণমেশ্টের মঙ্গে 



১১০৮৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 

এরূপ স্থির হয়। কিয়দ্দিন পর এ কাধ্য-সম্পাদনের জন্য কুচবিহারবাজের 
নভাপগ্তিত এখানে প্রেরিত হন । ইতিপূর্বেবে আমাদের কোন স্থিরতর ব্রাঙ্গ- 
বিবাহপদ্ধতি মুদ্রিত ছিল ন।, সময়ে সময়ে অন্রষ্ঠানকালে কন্টাপক্ষেব বা 
বরপক্ষের ইচ্ছান্ুসারে প্রণালীর মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন কর। হইত । 
ব্রার্মবিবাহপদ্ধতি পৌন্তলিকতাবিব্জ্জিত সংশোধিত হিন্দ্রবিবাহপদ্ধতি মান্র। 
কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি পৌন্রলিকতাবজ্জিত হিন্দু বিবাহপদ্ধতি ভিন্ন 

অন্য কিছুই বল। যাইতে পারে না। কুচবিহার হইতে আগত পণ্ডিতের সঙ্গে 

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করেন। 

হিন্দুবিবাহপ্রণালীকেই পরিবন্তিত ও সংশোধিত করা হয়, সেই প্রণালীর সঙ্গে 

দেবদেবীর নাম ও পুজা হোম ইত্যাদির কোন যোগ থাকে না। যেষেস্থান 
রাজপরিবারের বিবাহপ্রণালীতে দেবদেবীর নাম ইত্যাদি ছিল, সেই সেই 
স্কানে সেই সকল নাম কর্তন করিয়া, তৎপরিবর্তে একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের 

নাম সংযুক্ত করা হয়। মহারাজের পক্ষীয় ঘটক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্ত্র 

চক্রবর্তী উপস্থিত থাকিয়া! তাহা অনুমোদন করেন, এবং তাহা মুদ্রিত হইবে, 

এরূপ স্থির হয়। যাদব বাবু প্রণালী স্থির করিয়া কুচবিহারে চলিয়া যান। 
এই সকল ব্যাপারে আচাধ্য নিজের বুদ্ধি ও ফলাফলচিস্তা সম্পূর্ণরূপে বিসঙ্জন 
দিয়া, শেষ পর্যাস্ত পরম জননীর হস্তে ক্ষুদ্র শিশুর হ্যায় ব্যবহৃত হইতে প্রস্থত 
ও দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। মহারাজের অভিভাবক স্ুুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তিনি 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি আন্যোপান্ত পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
গবণমেণ্ট তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ও অনেক বিষয়ে তাহার সঙ্গে অঙ্গী- 
কারে বন্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র কুচবিহাররাজ্যের দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান 
রাজকন্মচারীর সঙ্গে কোনরূপ যুক্তি পরামর্শ করেন নাই, তাহাদের সাহায্যপ্রা্থী 

হনুনাই। এবপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহাতে নাকি তাহাদের কেহ কেহ 

বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া, নানা গোলযোগ ঘটাইতে প্রতিজ্ঞারূড হইয়াছিলেন। 
বিবাহের প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের কোন কোন ব্যক্তি কেশবচন্দ্রকে অপ- 
মানিত করিবার জন্, পক্জাদি-যোগে তাহাদের সঙ্গে নান! ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । 

মহার'জের একেস্বরে নিশ্বাসপ্রকাশ ও পাত্রপ।আীর দেখা সাক্ষাৎ 

অনুষ্ঠানের প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া, উভয় পক্ষের অনুমোদিত হইলে পর, 
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মহারাজ নৃপেন্ত্রনারায়ণ “আমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি” এবং 

“একাধিক বিব,হকে দ্ব্া করিয়া থাকি” এরূপ লিখিয়া কমলকুটীরে পাত্রীর 

কতপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। তদনন্তর প্রার্থনাদির পর রীতিপূর্ব্বক পাত্র ও 
পাত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎকার হয়। আচাধ্য কয়েকজন ত্রান্ধ বন্ধু সহ সম্মিলিত 

হইয়া পাত্র ও পাত্রীকে লইয়! প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিনই সম্বন্ধ 

স্থিবীকৃত হয়, মহারাজ ভাবী মহারাণীকে মৃূল।বান্ উপঢৌকনাদি প্রদান 
করেন। 

প্রতিবাদকারিগণের আন্দোলন ও কেশবচন্ত্রের আদেশপালনে দৃঢ়তা 

এ দিকে সম্বন্ধ স্থির হইবার কিয়দিন পূর্বব হইতেই, কলিকাতাস্থ কয়েক 
জন ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিতে ও নানা স্থান হইতে প্রতিবাদপত্র সংগ্রহ 

করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন বিদ্বেষপরায়ণ কুটিলবুদ্ধি লোক- 

দিগের বিদ্বেষ ও কুভাব বুদ্ধি পাইল, অনেক সরলপগ্রকৃতি ক্ষীণবিশ্বাসী ব্রান্ন 

তাহাদের কুহকে ভুলিয়া! তাহাদিগের অন্ুগামী হইলেন। মূল প্রতিবাদ- 
কারিগণ তখনই যে কেশবচন্দ্রের ঘোর বিরোধী হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, তাহা 

নহে; এই বিবাহ তাহাদের বিরুদ্ধভাবসঞ্চারের মূল কারণ নহে। ইহার কয়েক 
বংসর পূর্ব হইতে তাহারা আচাধ্য ও প্রচারকবর্গ হইতে বিচ্ছির হইয়া 
দলভ্রষ্টভাবে ছিলেন । কেশবচন্জরের দ্বারা স্বার্থের হানি ও তাহার অসাধারণ 

প্রতিপত্তি ও উন্নতি কাহার কাহার হৃদয়জাল| ও বিদ্বেষের কারণ। অনেকে 

গ্রটারকমগ্ডলীতূক্ত হইতে আগিয়াছিলেন, প্ররতির চঞ্চলতা, মত ও বিশ্বাসের 

অস্থিরতা প্রযুক্ত গৃহীত হন নাই; তজ্জন্য তাহার! অসন্ষ্ঠ হইয়া সরিয়! পড়েন। 

কেহ বা মত ও বিশ্বাসের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতার উপর একাধিক পত্বী 

পরিগ্রহ করাতে অনাদৃত হইয়াছিলেন। একাধিক পত্বীসহ বাস করা বিধেয় 

নহে বলিয়া, বিশেষ প্রতিবাদের পর তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মমাধনে 
নিযুক্ত রাখিতে পরামর্শ দান করা হয় তত্ভিক্ন তিনি উপাচার্ধা বা প্রচারকের 
উচ্চব্রত পালন করিতে পারিবেন না, এরূপ বলা হইয়াছিল, তাহাতে বিরক্ত 
ইইয়। তিনি চলিয়া যান। ঈদৃশ অনন্তষ্ট কয়েক ব্যক্তির সহিত মিপিয়া তিনি 

গমদশী নামক পত্রিকার ্থট্টি করেন, এবং তাহাতে আচাধ্যের নিন্দাবাদ 

ঘোষণা করিতে থাকেন । শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্বী সেই পত্রিকার সম্পাদক হন। 
১৪৭৯ 
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তখন তাহার। একটা ক্ষুদ্র বিরোধী-দলে 'বদ্ধ হইয্মীছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়াস ও 

প্রযত্ব দ্বারা আপনাদের দলের পুষ্টি সাধন করিয়। উঠিতে পারেন নাই। 
আচাযধ্যের জ্যেষ্ঠ কন্তার বিবাহে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিষা, 

নিজেদের উদ্দেশ্বাসিদ্ধির স্বযোগ পান । সেই আন্দোলনে বহু লোকের মন্ 

বিকৃত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পবয়স্ক যুবকগণ, বশেষত: আমার 

স্বদেশবাসী ব্রাহ্ম যুবকবর্গ অত্যন্ত চঞ্চল অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। জ্যেষ্ট কণিষ্, 
উপকারী গুরুজন ও উপরুত অনুগামী এই প্রভেদ অনেকের মন হইতে চলিয়া 

যায়, অনেকে নিতান্ত উদ্ধত ও দুব্বিনীত হইয়া আচাধ্যের প্রতি ও ত্াহাব 

সহকারী বন্ধু পরিণতবয়স্ক প্রচারকদিগের প্রতি কুৎসিত বাক্য সকল প্রয়োগ 

করিতে থাকেন । যিনি ব্রাঙ্গধশ্মের আদি বর্ণ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, বাল্য- 

বিবাহ ও পৌন্তলিকত। পাপ, ধাহার নিকটে শিক্ষা হইয়াছে, ধিনি পৃথিবীর 

নানা উচ্চ পদ ও সম্পদ তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের সেবাতে প্রাণ মন দেহ সমর্পণ 

করিয়াছেন, তিনি লোভে পড়িয়া” বাল্যবিবাহ দান *ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান 

করিতে চলিয়াছেন, ইহা মনে স্থান দান কর। অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও অসমসাহপিক-: 

তার কাধ্য। ধাহার নিকটে এত উপকার পাইয়াছে, ধাহার নিকটে স্বদেশ 

বিদেশ অশেষ খণে খণী, পূর্বে একবার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিয়া জানা, তাহার সঙ্গে আলোচন। করা কর্তব্য ছিল না? বিরোধাঁদিগের 

কে কি ভাবে কোন্ কথা বলিল, তাহাতে ভঠাৎ বিশ্বাপ ও আস্থা স্থাপন 

করিয়। চিরকালের সম্বন্ধ বিস্বৃত হইয়া ঘাওয়৷ কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? 

একজন মুল গ্রতিবাদকারীর বৃদ্ধা জননী ছুঃখ কবিয়। তাহাকে ভালই বলিয়া- 

ছিলেন, “তুই ধাহার নিকটে ধ্ম শিখিলি, হায়! তাহার নিন্দা করিয়া 

বেড়াস; তোর কি কখন ভাল হইবে £" কি ছোট, কি বড়, কি বৃদ্ধ, কি 

যুবক ও বালক সকলের নীতিজ্ঞান দেই সময় বিলুপ্ত হইয়াছিল । সেই সময় 
দুই এক জন প্রতিবাদক্ারী আপিযা আমার নিকট আন্দোলন উপস্থিত করিয়া- 

ছিলেন, তাহারা আমা দ্বার। প্রশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই। আমি তাহার্দিগকে 

এইবপ বলি, আমি আচাধ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়া সবিশেষ অবগত 

হইব। পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি আচাধ্যের নিকটে এই প্রসঙ্গ 

উত্থাপন করি। তিনি বলেন, “আমি ত্রাঙ্গধশ্ম পরিত্যাগ করা যেরূপ পাপ মনে 
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করি, এই বিবাহদানে বিরত হওয়। আমার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ প্রকার 

বিশ্বান করিয়া থাকি। আমি যেমন ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মধশ্ম গ্রহণ করিয়াছি, 

সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” এই কথার উপর 

আমি আর তাহাকে কিছু বলি না, এবং তাহার কথা বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করি 

না। পরিশেষে এই বিবাহের কাধ্যপ্রণালীমন্বদ্ধে তাহার সঙ্গে আমার অনেক 

কথা হয়, পরে তাহ! বিবৃত হইবে। 

বর্তমান আন্দোলনসন্বন্ধীয় যে সকল প্রতিবাদপত্র আমিবে, আচাধ্যদেব 

তাহ! পাঠ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন । তিনি এরূপ অম্থ- 

দতি করেন, যে যে ব্যক্তি পত্রে প্রতিবাদ না করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহনম্বন্ধীয় 

তত্ব জানিবার জন্য আমার নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন দেখিবে, তাহাদের পত্র 

আমাকে পড়িয়া শুনাইবে, আমি উত্তর দান করিব; কিন্তু যাহারা আমার 

পিকটে কিছু জানিতে না চাহিয়া প্রথমেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাদের 

বিচারনিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই সকল প্রতিবাদপত্র আমার নিকটে পড়িবে 

না, আমি তাহ। শুনিতে চাহি না। আমি ঈশ্বরের আদেশে যে কার্যে প্রবৃত্ত, 

, তাহার প্রতিবাদ-শ্রবণ অধন্ম মনে করি। আন্দোলনকারিগণ সভা স্থাপন 

কবিধ| আমার নিকটে বিবরণ জিজ্ঞাসা কৰিলে, আমি তাহাদিগকে সমুদয় তত্ব 

প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য ছিলাম। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের ব্রাঙ্মসমাজ হইতে আমি 

ঘত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসমুদাযুই প্রতিবাদপত্র ছিল, সে সকলের এক 

গানাও জিজ্ঞাসাস্থচক ছিল না। আন্দোলনের শোতে পড়িয়। বহুসঙ্খযক 

বরপ্জের মন যেরূপ উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়াছিল, আচাধ্যের প্রতি তাহারা 
ঘকপ অবিশ্বাসী হইয়। উঠিয়াছিলেন, আচাধ্য কি ভাবে বিবাহ দিতেছেন, এ 

বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কিরূপ অঙ্গীকার, তখন তিনি তাহ! সবিশেষ জ্ঞাপন 

কবিলেও কোন ফলোদয় হইত না, তাহা প্রা কেহই বিশ্বাস করিত না, 

ববং তাহাতে উপহাস ও বিদ্রপ করিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একজন 

দহ্বাকেও দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানের পূর্বে, তাহার আস্মপক্ষসমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে 

কি না, তাহাকে জিজ্ঞাস। করা হয়, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া পরে বিচারক 

ক্ঠবাকর্ধবা নির্দাবণ করিয়া থাকেন । আচারধ্যকে তাহাব কন্থার 
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বিবাভাল্ুষ্ঠানের ব্যাপারে, তাহার প্রিয় অন্ুগামিগণ সেই পন্থার বিন্দুমাত্র অনুসরণ 
করিলেন না, ইহা! অপেক্ষা বিম্ময়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই। হিতাহিত- 
জ্ঞানশৃন্ত হইয়া সকলেই ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত; যে ব্যক্তি কেশবচজ্জের পাছুক। 
স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয়, সেও অহঙ্কারস্কীতবক্ষে বিচারক হইয়া তাহাকে 

কুৎসিত নিন্দা করিয়াছে, এবং জঘন্যরূপে গালি দিয়াছে । বিরোধীদিগেব 

পত্রিকাবিশেষে উল্লিখিত যে, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রথমত: 

প্রতিবাদ না করিয়া, জিজ্ঞাজ্ু হইয়। পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আমি এইরূপ 

পত্রের কথ! কিছুই জানি ন।। উক্ত পত্র আমার হস্গত হওয়ারই বিষয় ছিল, 

তাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই। 

কুচবিহারে যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে, এক দিন সন্ধ্যাকালে তিন জন 
প্রসিদ্ধ প্রতিবাদকারী একথান! বৃহৎ প্রতিবাদপত্র সহ কমলকুটিরে উপস্থিত 

হন; আচাধ্য যে প্রকোষ্টঠে বসিতেন, সেই প্রকোষ্ঠে যাইয়া বসেন। তখন তিনি 

বাহিরে ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র 

তাহারা সেই পত্রখানা তাহার হস্তে অর্পণ করেন। কেশবচন্দ্র উক্ত পত্র 

পাইয়া! তাহাদিগকে বলেন, “আমার নিকটে তোমাদের কিছু জিজ্ঞান্ত আছে 
কি?” তাহাতে তাহারা উত্তর করেন, “না, জিজ্ঞান্য নাই |” এই বলিয়া তাহারা 

চলিয়া যান। তখন ৫সই পত্র তিনি না খুলিয়! রাখিয়া দেন। আমি সাধু 

অঘোরনাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া উক্ত পত্র পাঠ করি, তাহাতে কলিকাতাস্থ 

বহুসম্থ্যক ব্রাঙ্ষের স্বাক্ষর ছিল। আপনি রাজার শ্বশুর হইবেন, এই প্রত্যাশা 

এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, রাজ বহু বিবাহ করিবেন, পৌত্তলিক মতে কাধ্য 

হইবে, এরূপ সম্ভাবনা, ইত্যাদি গ্রকার ১৫।১৬ দফা প্রতিবাদ তাহাতে 

লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দুষ্ট হইল । 

এক দিন রাত্রিতে কমলকুটীরের উপরের বৃহৎ প্রকোষ্টঠে আমর! অনেকে 

উপবিষ্ট ছিলাম । তখন একজন অছ্ধেয় বন্ধু আচার্ধযকে এ প্রকার বলেন, 

এই বিবাহের আন্দোলনে পড়িয়। বন্ধু সকল শক্র হইয়া উঠিল, আপনার লোক 

পর হইয়া যাইতে লাগিল, ইংলগ্ডে আমাদের আত্মীয় মিস্ কলেট প্রভৃতিও 
বিপক্ষ হইয়া ঈাড়াইগাছেন, অনেক ব্রাঙ্ষসমাজ যে চূর্ণ হইতে লাগিল । তাহাতে 

আচাধ্য কেশবচন্দ্র তেজের সহিত এই ভাবে বলেন, আমি কাহারও কথ 
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গুনিয়া, কাহারও মুখাপেক্ষ! করিয়া, ব্রা্মধর্ম গ্রহণ করি নাই, ঈশ্বরের বাণী 
্ুনিয। চিরকাল চলিতেছি ও চলিব, তাহাতে পৃথিবী যদি চূর্ণ হইয়া যায়, 

গ্রাহ করি না। আমি ফলাফল-চিন্তা ও পাথিব বুদ্ধির ধার ধারি না। 

রা্মঘমাজেব সংস্কার আবশ্তক হইয়। উঠিয়াছে, কপট ত্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন 
হইবে, তাহার সময় উপস্থিত। ব্রান্ধনামধারী অসার অবিশ্বাপী লোক 
টিকি| থাকিতে পারিবে না। স্বর্গের নৃতন আলোক আসিতেছে, ব্রান্ধ- 

মমাজের নৃতন জীবন হইবে। ঈশ্বরের আদেশে কি তোমার বিশ্বাস নাই? 

জানিও, এই স্থত্রে মহা ব্যাপার ঘটিবে। চতু্দিক হইতে যত তীক্ষ শর 

মাসে আন্থুক, আমি বুক পাতিয়! গ্রহণ করিব, তোমাদের কিছু করিতে 

হইবে না। তাহার আদেশ পালন করিতে যাইয়া যদি আমার একটি বন্ধুও 

নথাকে, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি । আদেশ বিচার-তর্ক-ফলাফল- 

মুলক নহে, প্রভু আজ্ঞা করেন ইহা কর, অনুগত ভৃত্য তাহা শিরোধার্ধা 

করিয়া থাকেন। “প্রভো, এরূপ করিলে যে অনেক গোলযোগ ঘটিতে পারে, 

ইহা কেমন করিয়া সম্পাদন করি” দাসের এরূপ বলিবার কোন অধিকার 

শাই। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ আদেশপালনে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, এক এক 

*খাজ ও রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে? কিন্তু পরিণামে যে প্রভূত কল্যাণ 
১ইথাছে, ইতিহান কি তাহার সাক্ষ্য্রান করিতেছে না? কেহ কেহ বলিয়া- 
ছলেন, রাজ। যে ত্রাঙ্গ থাকিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? তাহাতে তিনি 

বলেন, পরে রাজা ঘোর দুর্নীতিপরায়ণ দুশ্চরিত্র হইতে পারেন, আমার কন্যারও 
পাথশাম কি হইবে, আমি কিছুই জানি না। আদেশ পালন করিতে যাইয়া 

মাস্ট নান অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জগতের স্থায়ী মহাশুভ ফল 

নে উৎপন্ন হয়, তাহাতে কি মন্দেহ আছে? আচার্য্য এই ভাবে অনেক কথা 

খহাতেজের সহিত বলিয়া ছিলেন, তখন তাহার কথা শুনিয়া! ও ভাব দেখিয়া 

“কলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ৃ্ 

এক দিন সন্ধ্যাকালে এলবাট' হলে প্রতিবাদকারিগণ উক্ত বিবাহের 
বিকদ্ধে নানা আলোচনা ও নির্ধারণ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন 
কবন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্ধ তাহার সভাপতি হন। ন্বর্গগত 

শিবচন্্ দেব মহাশয় ভারতবরষীয় ব্রাহ্মদমাজের সভাদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা সেই 
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সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক 
শ্াযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয় সভা! আরস্ত হইবার পূর্বে এক পত্র দ্বাব। 
সভাপতিকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের সম্পাদক ব্যতীত 
অপর লোকের ভারতবধীয় ব্রাহ্মপমাজের সভ্যদ্িগকে ডাকিয়। আনিবাব 
অধিকার নাই । অন্য লোকের বিজ্ঞাপন দ্বার উক্ত সভা আহ্বান করা বিধি- 
বিরুদ্ধ হইয়াছে । সভাপতি সেই পত্র বড় গ্রাহ্ করেন না, সভার কা্য 
চালাইতে প্রবৃত্ত হন, কিন্ত সভাতে মহাগোলযোগ হয়। সেই সভায় বিশেষ 
কাধ্য কিছুই হয় নাই। 

বিজয়কৃষ্ণের প্রতিবাদকারিদলে যোগদান 

এই সমষে প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যশোহর জিলাৰ 
অন্তত বাঘআচড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন ৷ কিয়্দিন পূর্ব্বে একবাব 
তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের প্রস্তাব চলিয়াছিল, তিনি 

তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন, এপ মত প্রদান করিয়াছিলেন । বিবাহে 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে 
যোগ দান করিয়া, এক প্রতিবাদপ্ত্র লিখিয়া ধশ্মতত্ব পত্রিকায় প্রকাশ 
করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পেই পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহা 
পড়িয়৷ সাধু অঘোরনাথ তাহাকে এরূপ লিখিয়া পাঠান, “বিজয়, স্স্থির হও, 
চঞ্চল হইও না; দেখ, বিবাহ কিরূপ হয়, প্রতীক্ষা কর। তোমার সঙ্গে 

আচাধ্যের কিরূপ সম্বন্ধ, একবার ভাবিয়া দেখ, সহজে তাহাকে অবিশ্বাম করিও 

না। তোমার নিজের জীবনের দায়িত্ব একবার চিন্তা করিয়া! দেখ ।” সাধু 

অঘোরনাথের এই পত্রে কোন ফলোদয় হইল না। অন্ত কোন প্রচারকও 

শান্ত থাকিবার জন্য তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি শান্ত থাকিবেন 

দূরে থাকুক, অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়৷ উঠিলেন । এরপ প্রচার 
করিলেন যে, আমার পরিবারের অন্ন বন্ধ হইতে চলিল, আমাকে ভয়ানক 

ক্লেশে পড়িতে হইবে । ইহার কিয়দ্িন পর প্রতিবাদকারীদের কেহ রা 

আচড। গ্রামে যাইয়া নগদ ত্রিশ টাক! প্রদানপূর্ববক তাহাকে কলিকাতা লহয়া 
আইসেন। গোস্বামী মহাশঘ্নের ন্যায় একজন প্রচারককে দলভৃক্ত পাইয়া 

প্রতিবাদকারীদিগেব বল ও সাঁহস বৃদ্ধি হয়, তাহার! দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া 
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উঠ্ঠন। ভক্তিশিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন 

করাতে ভক্তিনাধনের সমরে তাহাকে থে আনন প্রনত্ত হইরাহিল, আচার্যোর 

ইন তপ্রমে উপাধ্যায় পেই আসন তাহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়া 

পাঠাইধাছিলেন। তাহাতে গোম্বামী মহাশম আপনাকে অপমানিত বোধ 

কবিঝ। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, আপন প্রত্যর্পন করেন না। বাঘতআচড়। 

হঠতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে, আমর! কয়েক জনে মিলিয়! তাহাকে 

নিপিিত পত্রথানি লিখিঘাছিলাম। গোম্বামী মহাশয় নিজের দুঃখকাহিনী 

৭ রা এক পত্র মুদ্রিত করিয়। প্রচার করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ 

'বিবাই তাহাকে এই পত্রথানা (১৮০০ শকের ১ল! জোষ্ঠের ধতত্বে ভষ্টব্য ) 

নথ! গিরাছিল। এই পত্র তিনি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই | 

বিজয়কুষ্চের নিকট পত্র 

এদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রু্চ গোস্বামী 

মহাশয় সমীপেষু । 

শর্ধাতাছন ভ্রাতঃ। 

খাপনি যে মুদ্দিত পত্র বন্ধুগণের নিকট প্রেরণ কবিয়াছেন, তাহার এক 
৭% আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, “আমি 

গৃখবাতে এখনও বন্ধুহীন হই নাই।” আমর! অনেক দিন হইতে আপনার 

দ্ধ এবং এখনও আপনার হিতাকাজ্ষী বন্ধু। আপনার ও আপনার পরি- 
বাণেব পেবার ভাব আমাদের হস্তে ঈশ্বর অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমরা 
চিবদিনই আপনাদের দেবা করিতে প্রস্তত। আপনি আমাদের মুখ দর্শন 

কবিতে না চাহিলেও, আমবা আপনার শক হইতে পারিব না। মতান্তর 

হইলে ভাবান্থর কেন হইবে? কেবল আমরা আপনার বন্ধু নহি, আপনার 

পতিবাদসত্বেও আপনাকে আমরা এখনও দলস্থ মনে করি। আপনি যেখানে 

থানুন, আপনি আমাদের ভিতরের লোক এবং ঈশ্বরের বিধানের অস্তর্গত। 

তিনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছায় বা 
চেষ্টায় কি সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে? আপনি যদ্দিও স্বতন্ত্র ও পৃথক 

ইইতে ইচ্ছা করেন, এবং দল ছাড়িবার চেষ্টা করেন, তথাপি আপনি আমাদের 

দন প্রচারক ভ্রাতা । আপনাকে আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত 
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হইতে বলিতেছি না। যাহ! সৎপরামর্শ, তাহা ব্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে দিবেন 

আমরা কেবল এই অন্থরোধ করি যে, ঈশ্বর আপনাকে যে ভক্তিমন্ত্রে € 
হরিন্ন্দর নামে দীক্ষিত করিয়াছেন, নেই মন্ত্র ও মেই নাম আপনি সর্বদ। 
স্মরণ রাখিবেন। আপনি ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 
যে, আপনি ব্রাঙ্ষমাজে কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিবেন না, এ অঙ্গীকার 

আপনি বিস্বত হইবেন না। আপনি যে দলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কবিতে- 

ছেন, তাহাদের কতকগুলি মত ও ব্যবহার আপনি অনেকদিন হইতে আক্রমণ 

করিয়া আপিয়াছেন; যার জন্য ওরূপ করিয়াছেন, এখন সেগুলির প্রতিবাদী 

হইবেন ন|। যথা, ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, বৈরাগা, সাধু 
ভক্তি, ঈশ্বরকর্তৃক গ্রচারক-নিয়োগ, ত্রাঙ্ষধন্ম ঈশ্বরের বিধান। আপনি 
আমাদের মধ্যে এক জন ঈশ্বর-চিহ্নিত প্রচারক, আপনি যে নৃতন দলের প্রধান 
আচাধ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহ! আমাদের আনন্দের বিষয় । আপনি 

আচাধ্যের আসন হইতে উদ্ত মতগুলি সময়ে সময়ে সকলকে বুঝাইয়া 

দিবেন, এবং যাহাতে ভক্তিরসে আর্ড হইয়া, হরিনামে প্রমত্ত হইয়া, সকলে পাপ 

ও অসত্য হইতে মুক্ত হয়েন, এবং ব্রহ্মপাদপন্মলাভে কৃতার্থ হয়েন, উপদেশ 

ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি এরূপ শিক্ষা দিবেন । 
১ল। জ্যষ্ট, ১৮০০ শক । নিবেদক | 

(১৪ই মে, ১৮৭৮ খুঃ ) শ্রীকাস্তিচন্দ্র মিত্র 

শ্রীউমানাথ গ্রপ্ত। 

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। 

শ্রীগিরীশচন্ত্র সেন। 

গোনাঙী মহাশকের চলচিত্তত। 

গোস্বামী মহাশয় প্রতিৰাদকারিদলভুক্ত হইয়া, তাহার নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ববক, 

ক্রমে কি কি কাধ্য করিলেন, পরে তছত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এক্ষণ 
তাহার উত্তে্জনাপ্রিয়তা, প্রকৃতির চঞ্চলতা এবং বিশ্বাসের ক্ষীণতার কিঞ্চি 

ইতিহাস বর্ণন করা যাইতেছে। মুঙ্গেরে ব্রাঙ্মদিগের ভক্তির আতিশয্য-সময়ে 

তিনি নরপূজার অপবাদদানে সোমপ্রকাশাদি সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন 

উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তরলমতি অল্পবিশ্বানী অনেক ক্রাঙ্ছের 
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ভঘানক অনিষ্ট হয। পরে তিনি নিজেব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হইযা, 
গ্কাশ্র পত্রিকায় আত্মদোষ স্বীকার করেন। প্রতিবাদ করিয়া প্রচাররত হইতে 

বিবত হইয়া স্বতন্ত্র ছিলেন, দৌষস্বীকারের পৰ চিকি২সা-ব্যবসায়কে নিজেব 

উপজীবিকার উপায় করিয়। প্রচার-কাধা করিতে থাকেন। যিনি ভক্কির 

আতিশঘা দেখিয়া নরপূজার অপবাদ দান করিযাছিলেন, সকলই জানেন, এক্ষণ 
ভিণি কিরূপ অবতার সাজিয়া বগিয়াছেন, কত নর নাবী তাহার পদে 

বিলুপ্তিত হহঠতেছে। কিছু দ্রিন পূর্বে যখন ভক্তি ও যোগধশ্ম শিক্ষা ও 

এাথশাখ ছুইজন শিক্ষার্থীব গ্রযোজন হয়, তথন গোস্বামী মহাশব ভক্তিশিক্ষা- 

ঠিলাষী হইযা আচাধ্যেব নিকটে আবেদন কবেন, এবং তদ্ধিষযে যথাবিধি 

পপ্সিত হইয়া কুটীরে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা 

«পাশ করিয়াছিলেন। আচাধ্য কেশবচন্ত্র জানিতেন, [তিনি অতিশয় 

১ঞ্চলপ্রঞ্তি, তবে ভক্তির উপাদান তাহাতে আছে, এরূপ বিশ্বাম করিতেন, 

দাহাব আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া, তাহাকে উক্তিশিক্ষাথী ছাত্রবূপে গ্রহণ 

কবতে এই বলিষা সম্মত হম যে, তিনি ইদ্রোগপ্রশমনার্থ যে তীত্র মাদকতা 

উনক বিষাক্ত উঁষধধ বিশেষ (মরফির়া) সেবন করেন, তাহা হইতে যদি নিবৃত্ত হন, 

তব এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন । তদনুমাবে তিনি মরফিয়া সেবনে 

বব হন, এবং যখারীতি সংযম ৬ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুটারে ভক্তিনাধনের 

৬পদেশ গ্রহণ কবিতে থাকেন। তাহাব কিযদ্দিন পবেই আবাব ডক্চ তাত্র 

এাদক্তাজনক জ্রব্য অপিক পরিমাণে সেবনে প্রবৃত্ত হন। তাহা অধিক 

খাএার সেবনে মুচ্ছ-রোগে আক্রান্ত হইথা উপদেশ-গ্রহণের এন্পযুক্ত হহয়া 

উঠেন। এক জন ভক্তিশিক্ষাথথী সাধকেব আচবণ যেরূপ হওয়া সমুচিত, 

শি তাহার মন্পূর্ন বিপরীত আচবণ করেশ। খশেক ডাক্তার ধলেন, 

এত্যর্ধিক মাত্রায় মরফিধাসেবনে তাহাব ঘোরতর মপ্ডিফ বিকার উপস্থিত 

১ইযাছে। পরবে গোস্বামী মহাশয় মন্রপযুক্তরূপে সংগৃহীত অথ দ্বার! মরফিয়া 

ধ৭ করিয়। বন্ধুদিগের ভয়ে গোপনে দেবন করিতেন, তাহাব প্রতিবাদ হইলে 

[নি বাঘত্বাচড়ার প্রস্থান করেন। প্রচারকজীবনের প্রথম অবস্থায় গোস্বানী 

দহাশরকে প্রধান আচার্য শ্ীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন স্থানে প্রচার 

নরিতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তীহার পরিবারের জন্য নিয়মিত 

১৫০ 
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অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়্াছিলেন; তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 

বলিয়াছিলেন, কোন মন্ুষ্যের আদেশে প্রচার করিতে যাওয়া ও প্রচারকাধ্ো 
বেতনস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করা গুরুতর পাপ। পরে কেশবচন্দ্র ও তাহার 
অনুগত বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি যে দলের প্রধান প্রচারক ও দলপতি হইলেন, 

তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 

প্রচারকের বেতন গ্রহণ কর্তব্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনি হরি 

হরি বলিতেন, তাহার অন্থগামী লোকেরা হরিনামে আপত্তি উত্থাপন করিলে, 

হরিনাম পরিত্যাগ করেন, এবং হরিনামের বিরুদ্ধে বক্তৃতার্দি করিতে থাকেন। 

এক্ষণ গলদেশে ও বাহুতে তুলসী রুত্রাক্ষ প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ মালা পরিধান ৪ 

মন্তকে জটাপুঞ ধারণ করিয়। অদ্ভুত বৈষ্ণব সাজিয়া রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতে- 

ছেন। তিনি ধাহার্দিগকে লইয়া আচাধ্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র দল করিযাছিলেন, 

তাহাদের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্পর্ক নাই । সর্ববদ! মুদ্রিতনেত্র হইয়া 

কুসংস্কারী নর নারীর ভক্তি ও পুজা গ্রহণ এবং কুসংস্কারী পৌত্তলিক গুরুর 

গায় লোকের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। কি ভরানক দুর্গতি! এই 

প্রকার আচায্োর যাহার] প্রধান প্রতিবাদকারা ছিলেন, তাহাদের প্রায় 

অধিকাংশেরহ ছুরবস্থার একশেষ ঘটিয়াছে। অনেকে গোম্বামী মহাশয়ের 

শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কর্তাভজা গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, কেহ 

বা ঘোর বামাচারী শাক্ত মহন্ত হইয়া বপিয়াছেন, এবং কাহার কাহাব 

চরিত্রে গুরুতর দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, কেহ কেন প্রায়শ্চিত্ত করিয়। হিন্দু 

হহয়াছেন। 

কুচবিহারে গমন ও নানা বড়বস্ত্রের মদ্যে অপৌনুলিকভাবে খিবাহ।ছুষ্ঠান 

পূর্বেবে উল্লিখিত হইয়াছে বে, কুচবিহারে কোন কোন প্রধান লোক শঞ্লুতা, 

চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কলিকাতাস্থ কোন কোন প্রধান 'প্ররতিবাদকারী 

তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়! কেশবচন্দ্রকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার 
জন্য ষড়ঘন্ত্র করিয়াছেন । ৬ই মাচ্চ ১৮৭৮ খৃঃ (২৩শে ফাস্ধন, ১৭৯৭৯ পক। 

বুধবার ) অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত হয়। তাহার ৪1৫ দিন পূর্বেই স্পেশর 

ট্রেণে পাত্রী ও বন্ধুগণ সহ আচার্য কেশবচন্দ্র কুচবিহারে যাত্রা করিবেন, 

এরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্ধারিত অগুষ্ঠানপন্ধতি মুত্রিত করিবার উদ্যোগ 
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হইতেছে, ইতিমধ্যে কুচবিহার হইতে তারে এরূপ সংবাদ আইসে, পদ্ধতি 
ধেন এক্গণ মুদ্রিত করা না হয়, তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্তন করা 

মাবশ্বক হইবে। যাত্রার পূর্ব দ্রিন (১৩ই ফাল্কুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ) এই 

টেলিগ্রাফ আইসে, এই টেলিগ্রাফ পাইয়া আচাধ্য চমতকৃত হইয়া যাত্রা বন্ধ 

করিতে উদ্যত হন। তিনি তছুত্বরে এরূপ জ্ঞাপন করেন যে, এ প্রকার অস্থির 

অবস্থায আমি পাত্রী সহ কুচবিহারে যাত্রা করিতে প্রস্তত নহি। পরে 

তাহার উত্তরে এইরূপ টেলিগ্রাফ আইসে, আমাদেব প্রতিনিধিযোগে যেরূপ 

পদ্ধতি নির্ধারিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুপারেই অনুষ্ঠান হইবে, আপনি 

পাত্রী সহ চলিয়া আসিবেন। এই টেলিগ্রাফ পাইয়! আচার্য নিশ্চিন্তমনে 

পূনর্বার যাত্রায় উদ্যোগী হন। ইতিপূর্বে কুচবিহার হইতে এ প্রকার 
১'বাদ আসিয়াছিল, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দরবারে ধাহারা উপস্থিত হইবার 

এধিকাবী, তাহার। ব্যতীত অন্য লোক যেন কন্যাযাত্রী হইয়া রাজবিবাহে 

উপস্থিত না হন। উহা দ্বাবা প্রায় সমুদায় প্রচারক ও ব্রাঙ্গাবন্ধুদিগকে 
কেশবচন্দ্রের সহযাত্রী হইতে নিবারণ করা হয়। কিন্ত পবে পাত্রপক্ষ এই 

শিষেধ রহিত কবিতে বাধা হন। 

স্পেশল ট্রেণে (১৪ই ফান্ুন, ১৭৯৯ শক, সোমবার, ১৫শে ফেব্রুয়ারী, 
৮৭৮ খৃঃ ) আচাধা সপরিবারে পাত্রী মহ কুচবিহারে যাত্রা কবেন, এবং গ্রাম 

গম্দায় প্রচারক, বাবু জয়গোপাল সেন ও কালীনাথ বন্থু পপ্রভৃতি বনু সঙ্্াস্ত 

বাগ এবং আচাধ্যের কনিষ্ট ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেন ও তাহার জ্োষ্ঠ 
পিউবাপুত্র ইত্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক বাবু নবেনতরনাথ পেন ৪ কয়েক 
১৭ জ্ঞাতি কুটুষ্ব এবং মিস্ পিগট ও কতিপয় ব্রার্থিকা তাহার সঙ্গে উক্ত 
টেণে যাত্রা করিয়াছিলেন । পরদিন (১৫৯ ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ) 
শুষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে পুছিয়া, সেখান?হইতে সকলে পান্ধী ও হত্তিপৃষ্ঠে 
মেণলীগঞ্জে পছছেন। তথায় সেদিন থাকিয়া পরদিন (১৬ই ফান্তুন, ২৭শে 
কেকরয়ারী) রাত্রি ৯।১০টার সময় কুচবিহারে উপস্থিত হন। সেখানে 
পছছিয়। দেখা যায় যে, পাত্রীর অভার্থনার্থ কোন আয়োজন নাই, অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বাত্বি, নগর অন্ধকারময়, সাধারণরূপে আলোরও ব্যবস্থা হয় নাই । ইহাতে 
"শ্যাত্রিকদিগের অনেকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। আচার্যের 
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সপরিবারে অবস্থিতির জন্য একটি আবাস ও তাহার বন্ধুবর্গের জন্য আর 
একটি আবাসগৃহ নিদিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যাইয়া বিশ্রাম করেন। 

সেখানে পনহুছিলে পর রাজদেওয়ান প্রভৃতি অনেক প্রধান কম্মচারী আসিয়া 

দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার এক দিন কি দুই দিন পরে দেওয়ান 

ও আহেলকার প্রভৃতি প্রধান রাজকশ্মচারিগণ নজর দান করিয়া ভাবী মহা- 
রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছুই তিন দিন পধ্যস্ত পাত্রপক্ষের কেহ পদ্ধতি 

বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন না, তাহাদের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল ন|। 

অনুষ্ঠানের এক দিন পূর্বে ( ২২শে ফাল্তন, ৫ই মাচ্চ) গ্রাতঃকালে রাজশগ্ডিত 
ও দেওয়ান প্রভৃতি আসিয়। আচাধ্যকে বলেন, বিবাহক্ষেত্রে শালগ্রামশীলা 
উপস্থিত করা যাইবে, এবং হোম হইবে। বিবাহমণ্ডুপের মধ্যে বাবু 
কেশবচন্দ্র সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন 
না। ইহা শুনিয়! আচাধ্য চমত্কুত হন। তিনি বলেন, ইহা কখন হইতে 
পারে না। এরূপ কথা পূর্বে কেন বল! হয় নাই? প্রতিপক্ষ বলেন, তাহা 
না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং আপনার কন্তা মহারাণী হইতে পারিবেন 

নাঁ। কেশবচন্ত্র বলেন, তিনি মহারাণী না হউন, তাহাতে বিশেষ আইসে 

যায় না, কিন্তু অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার কোন সংশ্রব থাকিতে পারিবে না। 

এই ব্যাপার লইয়া কয়েক ঘণ্টা পধ্যস্ত বাগ্থিতগ্ডা চলে, কোন মীমাংসা হয় 

না। শ্রুত আছি, ইতিপূর্বে মহারাজের পিতামহী লেপ্টনেণ্ট গবণরের নিকটে 
এরূপ আবেদন করিয়াছিলেন যে, কেশব বাবুর কন্যার সঙ্গে আমার পৌন্রের 
অহিন্দু প্রণালীতে পরিণয় হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতি 
ও ধশ্ম রক্ষা পায় না। হিন্দুমতে বিবাহ যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার 
উপায় বিধান করুন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই আবেদনে একটু সঙ্কটে পড়িলেন। 
তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন । পূর্বে এরূপ 
কথা ছিল যে, কমিশনার ্বয়ং অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। পরে [তনি 
উপস্থিত না হইয়া, ভেপুটা কমিশনার ভেল্টান সাহেবের উপর সমুদায় ভার 
অর্পণ করেন। ডেল্টান সাহেবও ছুই দিক কিরূপে রক্ষা করিবেন, তজ্জন্ত 
ভাবিত হইলেন। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্বদিন ( ২২শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ) 
রজনীতে পানে ও কন্তাপক্ষের প্রধান প্রধান লোকদ্দিগকে লইয়৷ কর্তব্য স্থির 
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করিবার জন্য সভা করেন। প্রায় সমুদায় রাত্রি পদ্ধতিসন্বন্ধে বাগ্বিতণ্া চলে, কোন 

প্রকার বিগ্রহ বিবাহক্ষেত্রে আনা যাইতে পারিবে না,কেবল একেশ্বরের নামে 

অপৌত্তলিকরূপে হোম হইবে, ডিপুটী কমিশনার এবূপ জিদ্ করিতে থাকেন। 
হোম করিতে গেলেই অগ্রিপূজা হয়, ইহা কেমন করিয়া পৌত্তলিকতাদোষশূন্য 
হইবে? তৎপর সেই দিন সভা ভঙ্গ হয় ॥ কিন্তু হোম কিছুতেই হইবার 

নয, তাহাতে আচাধ্যের কন্যা, আচাধ্য এবং প্রচারকবর্গ কোনমতেই যোগ 

দিতে পারেন না, এনপ জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান 

হইবে, এ প্রকার স্থির ছিল। রাত্রি গ্রাফ ১১1 বাজিয়া গেল, তখনও আচার্য 

এবং পাত্রীপক্ষ কেহই উদ্বাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। সকলের হৃদয় ঘন 

বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন, কেশবচন্দ্র বিষম সঙ্কটে পতিত । যেদিন গবর্ণমেণ্টের 

অঙ্গীকারান্থপারে আশ্বস্ত হইয়া, প্রার্থনা কবিয়া, তিনি পাত্র ও পাত্রীকে 

পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন, সেই দিনই জানিয়াছেন, কুচবিহারের 

মহারাজের সঙ্গে তাহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই কন্যাকে আর 

তিনি পাত্রাস্তরে স্তন্ত করিতে পারেন না। স্বাধীন রাজার রাজধানীতে-__ 

তাহার গৃহে আসিয়া পাত্রীসহ উপস্থিত হইয়াছেন, বলপ্রয়োগে বিবাহ দিলে-- 

অত্যাচার করিলে পাত্রীপক্ষ কি করিবেন, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত। সেই 

বাত্রিতে আচাধ্য ও প্রচারকগণ মন্মাস্তিক রেশে কাল যাপন কবিতোছিলেন। 

বাত্রি ১১টা বাজিতে চলিল, এমন সময় ডেপুটী কমিশনার ডেল্টান সাহেব 

সং আচাধ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, বিবাহ সভাষ যাওয়া হউক, 

আমি নিজে উপস্থিত থাকিব, কোনরূপ পৌত্তলিকতা হইতে পারিবে না। 
সেই স্থানে কোন পুতুল বা পৌত্তলিকতার নিদর্শন থাকিলে, আমি তাহা 

অপসারণ করিব। কন্তা ও কন্যাপক্ষ কোন পৌত্তলিকতাতে যোগ দিবেন 

না, যথারীতি অনুষ্ঠান হইয়া গেলে কন্যা ও কন্যাপক্ষ চলিয়া যাইবেন। 

তংপর সেই স্থানে হোম হইবে । রাজা কেবল তথায় কিরংক্ষণ বসিয়। 

থাকিবেন, তাহার কিছু করিতে হইবে ন। ডিপুটী কমিশনারের প্রমুখাৎ 

এই কথা শ্ুনিয়৷ আচাধ্য কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, তিনি আর এ বিষয়ে মুখের 

কথাব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া, লিখিত অন্থজ্ঞা চাহিলেন। 

িপটী কমিশনার উহা লিখিয়' আনিযাছিলেন, তাহা আচাধোর হস্তে অর্পণ 
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করিলেন। সেই রাত্রিতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিপুটী কমিশনাবে 
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০৪10. অর্থাৎ কলিকাতায় যেরূপ পদ্ধতি স্থিরীরুত হইয়াছে, তদন্ুসারে 
বিবাহাহুষ্ঠান নির্ববাহিত হউক। তখন সকলে একটু স্থিরচিত্ত হইয়া বাজ- 
বাটীতে অন্ুষ্ঠানক্ষেত্রে গমন করেন । তথায় বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া লোকারণা 
ছিল, ইংরেজি বাছ্করের ও নৃনোধিক এক শত দল দেশীয় বাগ্যকরেব তুমুল 
বাছ্য বাজিতেছিল, মাঝে মাঝে তোপধ্বনি হইতেছিল; বাছ্যধবনি,ও তোপধ্বনি 

এবং লোকের কোলাহলে কর্ণযুগল যেন বধির হইতেছিল। কোন প্রধান 
রাজকশ্মচারীর সাহায্যে জনতা ভেদ করিয়া, অনেক ঠেলাধাক্কা খাইয়া, 
কন্যাযাত্রিগণ বিবাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ 
সিপাহীর দ্বারা গলাধাক্কাও পাইয়াছিলেন। কুচবিহাররাজপরিবারের এবপ 

নিয়ম যে, বিবাহের পূর্ববদিন পাত্রীকে বাজাস্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয় । সেই 

জন্য পূর্ববদিন হইতে বাজভবনে ও রাজপথে বাছ্কর, নিমস্ত্িত ও দর্শক লোক- 

দিগের মহা ভিড ছিল । সেই দিন স্থনীতি দেবীকে রজনীর শেষভাগে 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন গোলমালে তাহার অপমান ও লাঞ্চনা 
সামান্য হয় নাই। রাজবাভীর দাসীরা পধ্যন্ত ঠাকুর প্রণাম করাইবার জগ্থা 
তাহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছে ও তাহাব গলার ধাক্কা মারিয়াছে। 
তিনি কিছুতেই মস্তক অবনত করেন পাই। দৃঁঢ়রূপে মস্তক উন্নত করিয়- 
ছিলেন। হট্টগোলের মধো একজন আসিয়া তাহার হস্তে একটী স্বণমুদ্রা 

স্পর্শ কর!ইবা লইয়।যায, ক কি উদ্দেশে কি করিতেছে, তিনি 

কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরে চক্রান্তকারী লোকেরা তাহার 
স্থবর্ণম্পশকে প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া রটনা করিরাছে। তিনি কিছুই 
জানেন না, নিজে তাহা স্পর্শ করেন নাই, একটী স্ত্রীলোক স্বর্ণমুদ্র৷ তাহার 

অজম্পর্শ করিয়! লইয়াছিল। যাহা হউক, কন্যাযাত্রিগণ উদ্বাহক্ষেত্রে প্রবেশ 

করিয়া দেখেন যে, একটি সাজান ক্ষুদ্র বিবাহমণ্ডপ প্রস্তত আছে । তাহার 

ভিতরে ইতম্ততঃ কয়েকটী কদলীতরু ও ঘট এবং মধ্ো বরকন্ত। ও আচাধ্য 

কেশবচন্দ্র ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এবং পুরোহিতবর্গের অন্ধ 
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কয়েক থানা আপন স্থাপিত। এক পার্থে বস্ত্রাবৃত কি একটি ক্ষুপ্র পদার্থ 

ছিল। এই সকল ঘট পৌত্তনিকতার নিদর্শন এবং বস্ত্রাবৃত বস্তি কোন 

পুতুল হইবে ভাবিয়া, কন্যাপক্ষের কেহ কেহ আপত্তি উপস্থিত করেন। ডিপুটা 
কমিশনার রাজবাড়ীর প্রধান কন্মচারী ও পুরোহিতকে ডাকিয়া এ সকল 

বস্তর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার] বলিলেন, কদলীতরুর মূলে ঘট সকল 
মঙ্গলঘট, ইহ। মঙ্গলচিহ্ন ভিন্ন কোন পৃরঞ্জিত হইবার সামগ্রী নহে। বস্থাবৃত বস্ত 
কৌটামাত্র, ইহাও মঙ্জলচিহ্ন, এখানে পৃজিত হয়, এমন কোন বস্ত নাই। 
ইহা শুনিয়া সাহেব বলেন, যখন রাজকম্মচারী ও পুরোহিত ম্পষ্ট বলিতেছেন, 

এ সকল মঙ্গলচিন্ন ব্যতীত অগ্ত কিছুই নহে-_পৃজিত হয়, এমন কোন সামগ্রী 
ণহে, তখন আর এ বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? এই কথ শুনিয়া, 

কণ্ঠাপক্ষের আর আপত্তি রহিল নাঁ। নতুবা তখন ঘট ইত্যাদি সরাইতে 
বণিলেই সরান হইত । পরে উপরি উক্ত মণ্ডপে কন্যাপক্ষ হইতে উপাধ্যায় 

গৌরগোবিন্দ রায় সাশ্যরূপে উপবিষ্ট হন, তাহার পারে কেশবচন্ত্র বসিয়া- 

ছিলেন। বরের পক্ষীয় পুরোহিতগণ উপাধ্যায়দ্বার। চালিত হইয়া তাহার 

নিদেশমতে মস্ত্রা্দি উচ্চারণ করেন। আচার্ধোর কনিষ্ঠ ভ্রাত। স্বর্গগত কৃষ- 

বিহারী সেনের উপর সম্প্রদানের ভার অপিত ছিল। কাধ্য আরম্ভ করিবার 

পূর্বে আচাধ্য অদূরে কতিপয় প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধু সহ বসিয়া “সত্যং 
জ্ঞানমনন্তমাদি” উচ্চারণ ও ব্রন্ষন্তোত্র পাঠ করেন। তখন তোপধ্বনি ও তুমুল 

বাধ এবং গোলযোগ হইতে থাকে । কেহ ব্রদ্ধোপাসনা শ্রবণ করিতে ন 

পায়, এই উদ্দেশ্টে যেন সেনূপ গোলযোগ করিবার সঙ্কেত ছিল। কার্য 

পমাধা হইলে, পাত্রীলহ পাত্রীপক্ষ সেই স্থান হইতে চলিয়া যান। পরে 

পুরোহিতগণ অগ্রি প্রজ্জলিত করিয়া ঘ্বত ঢালিতে থাকেন । রাজা সেই স্থানে 

বসিয়াছিলেন মান্্র। অতঃপর রাক্জাস্তঃগুরে কতিপয় ব্রা্ম ও ব্রাঙ্মিকার 

সম্মুখে ব্রাহ্ম উদ্বাহপদ্ধতির অন্থরূপ পাত্র ও পাত্রী উদ্বাহসঙ্ল্প ও অঙ্গীকারাদি 
করেন, এবং আচার্যযকর্তৃক যথাবিধি উপদিষ্ট হন। এই কাধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট 

শ্রযুক্ত যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় সহায়তা! করিয়াছিলেন, তিনি তখন তথায় 

উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সকলে স্ব শ্ব স্থানে প্রস্থান করেন। ইহার 

অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি গ্রভাত হয়। 
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পাব্রপাত্রীর পৃথকভাবে স্থিতি. রাঁজা ইংলগ হইতে প্রত্যাগত হইলে বিবাহের পূর্ণতাসম্পাদন 

গবণমেন্টের বাবস্থান্ুমারে পাত্র ও পাত্রী স্বামিস্ত্রীকূপে একত্র বাস কবিন্ৈ 

পারেন না। পাত্রপক্ষীয় দ্বারা বিবাহের নিবন্ধন ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা, মঙ্তা- 

বাজকে নীলকুটীনামক স্থানে লইয়। রাখা হয়, তত্পর তিনি ইংলণ্ডে প্রেবিন 

হন। রাজা ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন 

্রঙ্মমন্দিরে ব্রাঙ্গ ব্রাক্মিকাদিগের সম্মুখে বিহিত প্রণালীতে তাহাদের বিবাহের 
পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখন হইতে তাহারা স্বামিস্ীকূপে এক বাদ 

কবিতে থাকেন । 

বিবাহে ব্রাহ্গধর্ধের জয় এবং তজ্জন্য ভগবানকে আচাধ্যদেবের ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতাদান 

যেরূপ রাজভবনে কাধ হইযাছিল, তাহাতে প্রচাবকবর্গের মন পবিত্প 

হয় নাই, কাধ্য আশানুরূপ হয নাই বলিরা ট্রাঙ্াবা দুঃখিত ছিলেন । পবদিন 

দৈনিক উপাসনার সময় আচাধাদেন ভগবান্কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান 

করেন। তাহাতে কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিবক্ত হন, পরে কথাপ্রলঙ্গে আচাধ্যকে 

বলেন, কাধা কি সুন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছে? এই অবস্থায় ক্লতজ্ঞতা দন 

কিরূপে হইতে পারে» ইভা শ্রবণ করিয়া আচাধ্য বলেন, পরমেশ্বর বিপদ 

হইতে উদ্ধার ও ধশ্ম রক্ষা করিয়াছেন, তন্লিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত। 

দিতে হইঘাছে। তখন তীহার সঙ্গে গবণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকাবাদি 

হইয়াছিল, পরে কুচবিহারে কি প্রকার ষডযন্ত্র ও চক্রান্ত হইয়াছে, তিনি প্রকাশ 

করিয়া বলেন, এবং গবর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফ ও পত্রার্দির উল্লেখ কবেন। 

উত্কুষ্ট ত্রাঙ্গ বিবাহ হইয়াছে, আচাধ্য একপ কখন বলেন নাই, বরং আশানুরূপ 

কাধ্য হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন; কিন্ক এইরূপে ঘোর ষড়যন্ত্র ও 

বিপক্ষতাচবণের মধোও ধশ্মরক্ষা হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট 

কৃতজ্ঞ ছিলেন। উৎকৃষ্ট শেণীর ব্রাহ্ম বিবাহ না হইলেও, নিকষ্ট শ্রেণীর 

হইয়াছিল। আর এক দিকে দেখিতে গেলে জয়লাভই হইরাছে, এক জন 

স্বাদীন রাজার রাজধানীর্তে রাজবাটীতে পৌত্তলিক রাজপরিবারমধ্যে দুর 

দেশ হইতে সমাগত কয়েক জন্* দীন দুংখী প্রচারক শক্রমগ্ডুলী কর্তৃক 
আক্রান্ত হইব! ব্রাহ্গধন্মের বিজয়পতাকা স্থাপন করিলেন, ইহা কি এক 
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অনাধারণ আশ্চধ্য ব্যাপার নহে? বিশ্বাসী কেশবচন্ত্র ভিন্ন কাহার সাধ্য, এব্প 
গকসেব কাধ করিতে পাবে? 

সারসপক্ষীর কথা 

পূর্ব হইতে কুচবিহারের এক জন বাজকর্শচারী (ব্রাঙ্মণকুলোস্ব ) ব্রান্ধ 

যুবা কলিকাতাস্থ প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের পক্ষ অবলগ্থন করিয়া, কেশব- 

চন্দের বিরুদ্ধে ও কুচবিহারে তাহার কাধ্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে, সর্বদা দ্বান্তিক- 

ভাবে নানা কথা প্রতিবাদকারীদিগের পত্রিকায় লিখিয়! প্রচার করেন। 

তিনি সারসপক্ষী বলিয়! নিজের পরিচয দান করিয়াছিলেন। সারম পক্ষীর 

অনেক কথাই যে অতিরঞ্তিত ও অমূলক ছিল, কুচবিহারবিবাহে উপস্থিত 

এক জন ধশ্মতত্বপত্ত্িকায় সেই সকলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিয়দ্দিন 

অন্তব সেই চঞ্চলপ্ররুতি যুবা৷ প্রায়শ্চিত্ত করিষা উপবীত গ্রহণ এ পৌন্তুলিকমতে 

বিবাহ করিয়াছিলেন । 

বিবাহের গর কেশবচ্্রকে পদচুত করিবার চেষ্টা 

এদিকে কলিকাতাস্থ প্রতিবাদকারিগণ কিরূপে কেশবচন্ত্রকে ও তীহার 

বন্ধুধিগকে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিবেন, তদ্িষয়ে নান] ষড়যন্ত্র করিতে 

লাগিলেন। কুচবিহারে কার্য সমাপ্ত হইলে, সর্ব প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্জর 
নজুমদার মহাশয় ও অপর ছুই এক জন প্রচারক কলিকাতায় উপস্থিত হন। 

দজুমধার মহাশয় কুচবিহার হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিদাছেন শুনি, 

কেক জন প্রধান প্রতিবাদকারী আপিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ এ আলাপ 

করেন। তৎপর ২২২৩ জন প্রতিবাদকারীর স্বাক্ষরিত ঢুই থান। আবেদনপত্র 

'ভাবতব্ষীয় ত্রাঙ্গঘমাজের সহকারী সম্পাদক” এই শিরোনামে তাহার নিকট 

উপস্থিত হ্য়। একথানাতে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবধীয় ব্রঙ্গন্দিরের 

আঠার্ধ্য বাবু কেশবচন্ত্র সেন তাহার কন্যার বিবাহে বালাবিৰাহদান ও 

পৌনুলিকতাদোষে দূষিত হইয়াছেন; অতএব আমরা ত্রানার উপাসনাকাধ্ে 

বোগ দান করিতে অক্ষম, তাহাকে পদচ্যুত করা হউক। আর একখান 

পদ্ধে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের সম্পার্দক বাবু কেশবচন্ত্র 
দেন বাল্যবিবাহ ও পৌন্বলিকতাদোষ-সংক্রত হইয়াছেন, অতএব তিনি 

শাব উত্ত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাঁ। মঞজমদার মহাশয় 

৮৫১ 
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উক্ত ছুইখান। পত্র পাঠ করিয়া, সেই দুইখানারই কোণে “কেশবচন্দ্র সেন যে 

পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহদোষে দোষী হইয়াছেন, পূর্বেব তাহার প্রমাণ 

করা হউক, তৎপর তাহার প্রতি দগ্ডাজ্ঞা হইবে 1” এই মর্মে মন্তবা লিখিয়া 

ছুইথানা পত্রই ফেরত পাঠাইয়। দেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ আপনা- 

দিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন । কিয়দিন পৰ 

ববিবারে ( ১৭ই মার্চ, ১৮৭৮ খুঃ, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৯ শক ) কেশবচন্দ্র সেন ও 

তাহার সঙ্গী প্রায় সমুদায় বন্ধু কলিকাতায় প্রত্যাগত হন । সেই ববিবাবে 

শ্রদ্ধেয় পপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কাধ্য করেন। তিনি বেদীতে 

আবোহণ কবিলে পর, প্রতিবাদকারীদিগের প্রেরিত কতকগুলি বালক ৪ 

যুবক এক যোগে হাতে তালি দিয়া, ব্রহ্মমন্দিবে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ 

কবিযাছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে তাড়িত ও বহিষ্কত হয়। 

উহার অবাবহিত পরেই আচাধা উত্ডিয়ান মিবাব পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন 

প্রচাব কবেন যে, অমুক দিন মম্ক সময ব্রন্মমন্দিৰে উপাসকমগুলীব সম্মুথে 

আমি আচারের পদ 'এবং অমুক দিন অমুক সময় ভাবতবর্ষীয় বাঙ্ধসমাজের 

সম্পাদকেব পদ পবিতাাগ কবিতে প্রস্তত। এই বিজ্ঞাপন 'প্রচাব হইলে পব, 

নিজ্জিষ্ট সমযে ( ১১শে মাচ্চ, ১৮৭৮ খুঃ ) বঙ্গমন্দিবে লোকাবণা হয। প্রতিবাদ- 

কারিগণ মহ] উল্লাসে ও উত্পাতে দলে দলে উপস্থিত হণ। কে সভাপতি 

হইবেন, প্রথম তাহ। লইয়। গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষ বাবু ছুর্গামোহণ 

দাসের জন্য প্রস্তাব কবিয়াছিলেন। উপাসকমণ্লীর অনেক সভ্য, তিনি 

এই সভার সভাপতি হইবাব উপযুক্ত নহেন বলিয়া, প্রতিবাদ করেন । আচাধ্য 

বিনীতভাবে ছুর্গামোহন বাবুকেই সভাপতিত্বে বরণ করা হউক, উপাসক- 

মগ্ডুলীকে এরূপ অন্করোধ ক্রিযাছিলেন, কিন্তু তাহার অন্রোধ নিয়মিত 

উপাসকগণ রক্ষ। করিতে প্রস্তুত হন নাই। তথাপি কেশবচন্দ্র ছুর্গামোহন 

বাবুর নিকটে অবনত হইয়া বসিয়া বলেন, “আমি ব্রক্ষমন্দিরের আচার্যের 

পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইয়াছি।” তাহাতে ছুর্গামোহন বাবু তেজের 

সহিত বলেন, আমরা আপনার ইন্তিফা। গ্রহণ করিব না, আপনাকে পদচ্যুত 

করিব। তখন অনেক অল্পবয়ন্ক যুবা ও বহু অপরিচিত লোক নানা কথা 

বলিয়া অত্যান্ত গোলযোগ আরম্ভ করে । সেই সময় ঠাকুরদাস সেন মহাশয় 
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এবপ প্রশ্ন করেন, ব্রদ্মমন্দিরের আচাধ্যের নিয়োগ ও পদচ্যতি ইত্যাদি বিষয়ে 

গতামতরানে কাহাদের অধিকার আছে? উপাসকমগ্ডলীর সভাদিগের 

অধিকার, অন্যের নহে, তিনি এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হন। ইহা শুনিয়া ঠাকুরদাস 

বাবু পুনর্ধধার প্রশ্ন করেন, উপাসকমণ্ডলীর »ভ্য কাহারা, তাহা আমি জানিতে 

চাহি। তখন উপালকমগ্ডলী সভার নির্ধারণপুস্তক হইতে এরূপ নির্ধারণ 

পড়া তঘ, যথ| £-ধাহার। ব্রঙ্গমন্দিরে আপিয়া নিরমিতরূপে উপাসনায় যোগ 

দান কবেন ও ত্রঙ্গমন্দিরের বাধণির্বাহার্থ অনান।০ মাপিক চাদ] দিমা থাকেন, 

এবং ধাহাদের চরিত্রে গুরুতর দোষ নাই, তীহারাই উপানকমণ্ডলীর সভ্য । 

ক্যিংকাল পূর্ষের প্রধান প্রতিবাদকারী খধুক্ত শিবনাথ ভট্টাচাধা প্রভৃতির 

প্রার্থনা ও অনুমোদন মতে তাহাদের উপস্থিতিকালে উপামকমণ্ডলীর সভায় 

এই নির্ধারণ হইয়া মুদ্রিত তইয়াছিল। এক্ষণ দেখা যায়, এই নিদ্ধারণানুসারে 
প্রতিবাদকারীদিগের ছুই তিন জন লোক ব্যতীত অন্ত কেহ উপাসকমপগ্ডলীব 

সভ্য নহেন। অনেকে ছঘ মাস কি বৎসরাবধি মন্দিরে সামাজিক উপাসনায 

ঘোগ দান ও মন্দিরের ব্যবনির্বাহার্থ কোনরূপ চাদ দান করেন নাই। 

বাং তাহাদের আচাধ্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতিদ্দ্ধে কোন কথা বলিবাব 

আপিকাব নাই। এই নির্দাবণ পাঠ করিলে পর, গ্রতিবাদকারীদ্িগের 

"কলের মুখ মলিন হইয। গেল। তদগ্ুাবে ছুগামোহন বাবু উপাপক- 

মণ্ডলীর সভা নহেন, তিনি মাব উপাসকমগুলীব সভাপতিব পদে কিরূপে 

ব্বিত হইতে পারেন? তথাপি আচার্য কেশবচন্ত্র বলিতে লাগিলেন, 

“ধাহার। বলেন, আমি উপাধকনগুলীর সভা আছি, তাহাপিগকে স্য বপিয়। 

খীকার করিয়া লওয়। হউক |” কিন্ধু ধীহারা সভ্য নহেন, তাহাদের কোন 

দত গৃহীত হইবে না, বহু লোক তেজেব সহিত এরূপ বলিতে লাগিলেন, 

তখন হটরগোল উপস্থিত হইল । সেই সময় ভাই 'প্রতীপচন্তর মজুমদার মহাশয় 

এাজ এরূপ উত্তেজনার অবস্থায় মভার কারা হইতে পারে না, সভাভঙ্গ হইল, 

এই বলিয়া! উচ্চৈঃন্ববে বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্রমে লোক সকল হৈ চৈ রবে 
গোলযোগ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হই যাইতে লাগিল। তপন 

১টগোলের মধ্যে বাবু শিবনাথ উদ্টাচার্ধা, কেশব বাবুকে আচাধ্যের পদ 

£ইতে অপদারিত কর| গেল, তৎপরিবর্ে রামকুমার ভট্টাচারধ্য ও যদ্তনাথ চক্রবন্থী 

ঞ 
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প্রভৃতি চারিজন আচাধ্য নিযুক্ত হইলেন, এরূপ ঘোষণ! করিলেন । এ পক্ষের 

প্রায় সমুদায় লোক, এ কথা অগ্রাহ্, সভাভঙ্গ হইয়াছে, এবং রীতিমত সভাই হর 
নাই, এই বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন! তৎপর সকলে 
ব্রন্মঘন্দির হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন । বাবু ছ্র্গামোহন দাস বাহিরে 

যাইয়া ব্রদ্ষমন্দিরের ছ।রের চাবি মন্দিরের তত্কালীন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভাই 

অমৃতলাল বস্থ মহশয়ের নিকটে চাহিয়। পাঠান । চাবি তাহার হস্তে প্রদত্ত 

হয়না । পরিশেষে বাবু জয়গোপাল পেন প্রভৃতি ব্রহ্মমন্দিরের পঞ্চাশক্রন 

উপাসক এই মন্খে আচাধ্যের নিকটে আবেদন করেন যে, প্রতিবাদকারীপিগের 

এইবূপ উত্তেজনার অবস্থা থাকিতে আর যেন সভাধিবেশন না হয়। তখন 

ইত্ডিয়ান মিরারে এ প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অমুক দিন দ্বিতীর সঙ? 

হইবার কথা ছিল, সেই সভা আপাততঃ স্থগিত রহিল । বর্তমান উত্তেজনার 

অবস্থায় স্থশৃঙ্খলরূপে সভার কোন কাব্য হইতে পারিবে না বলিয়া, পভাধিবেশন 

স্থগিত বাখা সঙ্গত হইয়াছে । আশ্চধ্য! এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া আন্দোলন- 

কারিগণ ক্ষু্ধ হন, দ্বিতীঘ্ স্ভাব অধিবেশন করিসাব জন্য তাহাদের নেতা দু 

অনুরোধ সহকারে পত্র লিখেন, কিন্ত সেই অন্তরোধ গৃহীত হয় না। অন্া অগ্ঠ 

যুগে সচরাচর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগারা সন্ত স্বার্থপর অবিশ্বানী লোকেরা যুগণম্ম 

প্রবর্তক মহাপুরুষদিগকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিয়াছে বা পৃথিবী হইতে 

বিদায় করিয়া দিন়াছে, এবার পপ্রেমাম্পদ অন্ুগামিগণ তাহাদের সেই স্থান 

অধিকার করিয়াছেন, এই যুগে এই নৃতন কাণ্ড! 

বিরোধিগণের ব্রহ্মমন্দির অধিকার করিবার চেষ্! ব্যর্থ 

তাহার পর রবিবার দিন (২৪শে মাঘ) প্রাতঃকালে কমলকুটীরে প্রাতাহিক 

উপাপনার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় অনেকের মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় 

হয যে, অগ্ঠ ব্রদ্ধমন্দির নিরাপদ নহে। আজ্জ প্রতিবাদকারিগণ এই সমর 

স্থযোগ পাইয়া, মন্দির অধিকার করিবার জন্য আমিবেন, এক্ধপ বিশেষ সম্ভাবনা । 

এ প্রকার আশঙ্কাবশতঃ তখন ছুই জন হিন্দুস্থানী লোকসহ ভাই মহেশ্রনাথ 

বন্ধু ও ভাই রামচগুর সিংহ মন্দিরের পার্থে যাইয়া আশ্রয় লন। মন্দিরের 

সম্মুখস্ক গাড়ী বারাগ্ডার লৌহম্য় রেলিং দ্বার ও মন্দিরের-ঘ্বার কুলুপে বন্ধ করা 

হয়। গাড়ী বারাগ্ডার দ্বার অতিক্রম না করিলে, কেহ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত 
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হইতে পারে না। বেলা ৯১০ টার সময় যখন কমলকুটারে জমাট আরাধনা 
হ্তেছিল, তখন তিন জন বিখ্যাত প্রতিবাদকারী আপিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ 

বেণীং দ্বারের কুলুপ ভার্পিতে উদ্ভত হন। ভিতর হইতে ভাই মহেন্দ্রনাথ 
বন্থ ও ভাই রামচন্ত্র সিংহ সেই ছুই জন হিন্দস্থানী লোকসহ তাহাতে বাধা 

দেন। তৎপর দুই জন প্রতিবাদকারী বেলীং ডিঙ্গাইয়া গাড়ীবারাগ্ডার 
ডিতবেব দিকে প্রবেশ করিতে চেষ্ট। করেন, তাহাতেও ভিতর হইতে বাধা 

পান। তজ্জন্া এক জন প্রতিবাদকারী ক্রুদ্ধ হই এক প্রচারক ভ্ত্রাতার বক্ষে 
পদাঘাত করেন, অন্যতর প্রতিবাদকারী এক হিন্দৃস্থানী হইতে বাধা পাইয়া 
তাহাব গোপ ধরিয়া টানেন, এবং তাহাকে দশনাঘাত করেন। অপিচ 

পচারকদয়কে, যতদূর হইতে পারে, কুংণিত গালাগাপি করেন। ইতিমধ্যে 
একজন প্রতিবাদকারী হঠাঙ বেলীং দ্বাবের কুলুপ ভার্গির। ফেলেন। টদবাং 
তথন ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পেখানে উপস্থিত হন, তিনি সেই ভগ্ন কুলুপ ছুই 
হস্তে রেলীং দ্বারে দৃঢ়রূপে চাপিয়৷ ধরিয়া উক্ত প্রতিবাদকারীর সঙ্গে তর্ক 
ঘাবন্ত করেন। মন্দিরের দ্বারে এরূপ মহাগোলঘোগ হইতেছিল, ইহার মধো 
ঘটনাক্রমে পুলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেপ্ট বাবু কালীনাথ বন্থ তাহাব নিকট দিয়া 

দাঠতেছিলেন, মন্দিবের সম্মুখে জনতা৪ ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তিনি সেখানে 

উপস্থিত হন। শ্রদ্ধাম্পদ্ 'প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন প্রচারক ও 

ধাঙ্গগ সংবাদপ্রাঞ্ত হইয়া সত্বর তথায় আগমন কবেন। তখন কালীনাথ বাবু 

আক্রমণকারী প্রতিবাদকারীদিগকে ভঙ্দনা কবিঘা বলেন, আশ্চধ্য ব্যাপার! 
তামরা ভদ্রলোক হইয়া হাড়ী ডোমেব কার্য করিতেছ। মন্দিবে তোমাদের 

স্বঃ হইলে বিচারালয় আছে, বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কব। তখন তাহার! 

কিছু অপ্রতিভ হন, অন্য একজন বন্ধুব সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাহাদের 
অগ্রণা সরিয়। পড়েন। অপর ছুই জনও আস্তে আস্তে চলিয়া যান। ই 

দিন সায়ংকালীন সামাজিক উপাপনার সময় প্রতিৰাদকারিগণ আপিয়া মন্দির 

আক্রমণ করিবেন, তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তজ্জন্য পূর্বব হইতেই 
গাবধান হইতে হয়, পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। এক জন সাহেব 
ইন্সপেক্টর ও কতিপয় হেড্ কনৃষ্টেবল এবং কন্ষ্টেবল যথাসময়ে মন্দিরের 

ঘবে উপস্থিত হন। তাহার পরক্ষণেই বিরোধিগণ দলবদ্ধ হইয়া আগমন 
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কবেন। সেই দলের মধ্যে আমার স্বদেশ পূর্ববঙ্গের মুবক ছাত্রগণকে 

সমধিক উৎসাহী ও অগ্রগামী বলিয়া বোধ হইল । প্প্রতিবাদকাবিদালের 

মন্দিবে প্রবেশের কিষৎক্ষণ পূর্বেই সাধু আঘোরনাথ বেদীতে বপিয়। শাস্জাধ্যঘনে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক জন প্রচারক ও সপক্ষ ব্রাহ্ম বেদীর সম্মস্থ 

ও পার্খস্থ বেঞে বসিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণ মন্দিরে প্রবেশ কবিষ' 

হঠাৎ বেদীর উপর কোন উৎপাত কবিতে পারেন নাই । উপাসনাব সমম 

উপস্থিত হইলে, সাধু অঘোরনাথ যাই বেদী হইতে অবতরণ কবিবাব উপক্রম 

করিলেন, তখন বাবু রামকুমাব ভট্রাচাধা বেঞ্চ হইতে উঠিয়া বেদীব ভিমুখীন 

হইতে লাগিলেন । কেহ কেভ এই সময় মাপনি কোথায় যান বূলিঘ' 

তাহাকে ধরিয়া বলপূর্বক পুনর্বার বেঞ্চে বসাইয|! দিলেন * | ইতিমানো 

আচাধ্য যাইয়া বেদীর উপর আবোহণ করিলেন । তখন বিবোধিগণ এন্দিবে 

মহাগোলযোগ আরস্ত করেন, পুলিশ গোলযোগকারীদিগকে বাহিব কবিঘ! 

দেন। উপাসনা নির্ববিল্বে সম্পাদিত হয়। ইহাতে বহুপঙ্খ্যক প্রধান প্রতি 

বাদকাবী মম্মাতত হন, এবং অন্যকপ অভিসদ্ধি করিয|, দলবদ্ধভাবে মন্দিরের 

দ্বারে উপাসন। শেষ ভওয়াব প্রতীক্ষা করেন। যাই আচাধোব উপাসণ। 

সমাপ্ত তইল, তংক্ষণাৎ তাহার! মন্দিবে প্রবেশ করিয়া উপানন। করিতে 

উদ্যোগী হন । কিন্তু নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার সামাঙ্গিক 

উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না। তাহার। উপাসন। করিতে না পাইঘ। 

অন্যরূপ গোলযোগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাহাতেও বাধা পাইয়া, পবে 

পরাস্ত ও নিরাশ হইয়া চলিরা যান। তীহারদদের উৎপাতের ভয়ে মন্দিবেব 

দ্বারে কয়েক রবিবার পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত বাখিতে হয। তৎপর কতিপ 

সপ্তাহ আচাধা বেদীর কাযা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 

মাশয উপাসনার কাধ্য করেন। পরে মন্দিরে উপস্থিত সমুদায় উপালক 

স্বাক্ষর করিয়া, উপাসনার কাধা করিবার জন্য দৃঢ় অন্তবোধ সহকারে আচাধোৰ 

নিকট আবেদন করেন । তজ্জন্ট তিনি পুনর্বার ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কাধা 

করিতে প্রবৃস্ত হন। 

* এই ব্যাক্তি এখন ঘোর বামাচারী হিন্দু মহস্ত। বিরোধী সমাজের সঙ্গে _ রামের 

সঙ্গে ইহার আর কোন সম্পর্ক নাই । (গ্রস্থরচনাকাচলে ইনি জীবিত ছিলেশ) 
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সাধারণ ত্রান্মসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 

এদিকে প্রতিবাদকারিগণ অরুতকারধ্য ও পবান্ত হইয়া, আরও উত্তেজিত 

টা উঠেন । তখন শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী সেই দলের নেতা হইয়া 

াড়ান। প্রায় সকল প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, স্বতন্ত্র দল 

ননা করিয়া, ভারতবষীয় ব্রাহ্ষমমাজের অন্তভূক্তি থাকিয়। কেশবচন্ত্রকে নানা 

উপায়ে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিবেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের দৃঢপক্কলল 

হণ থে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কোন নন্বন্ধ রাখিবেন না, স্বত্্র স্বাধীন লমাজ 

কবিয়া, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাহা না হইলে, তিনি 

টাহাদের ( প্রতিবাদকারীদের ) দলভুক্ত থাকিবেন না। ত্বাহাবই বিশেষ 

উদ্যোগে টাউনহলে সভা হয়, নেই সভাতে নৃতন সমাজের পত্তন হইল। 

ক্োধ কুভাব বিদ্বেষ বিরোধ অবিশ্বাসবশতঃ প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে, ধর্মের উচ্চ 

উচ্চ স্বর্গীয় ভাব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অভিনব সমাজের সৃষ্টি, হস্তোত্তোলন- 

কারী বিষয়ী ব্রাঙ্মদিগের অধিকাংশের সাধারণ মত এবং সাধারণ বুদ্ধি ও 

গাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ ভূমির উপর এই সমাজেব ভিগ্তি প্রতিষ্ঠিত 

হর়। বিষয়ী ব্রাঙ্গদিগের কর্তৃত্বাধীনে ক্রমে কয়েক জল বেতনভোগী প্রচারক 

নিযুক্ত হন। 

বক্ত ত1 ও পত্রিকাদিতে কেশবচভোর নিল্দাবাঁদ 

কান বুদ্ধ ব্রাঙ্গ বন্ধু টাউনহলে তাহাদের পভার কাধ্যপ্রণালী দেখিয়া 

আয়া বলিয়াছিলেন যে, মভায় এক জন প্রধান বক্তা বলিলেন, কেশব বাবুর 

ঈশববাদেশকে আমি পদ দ্বারা দলন করি। এক জন বক্তা ও প্রধান প্রতিবাদ- 

কাবী কেশবচন্্রের প্রচারিত ঈশ্বরদর্শন, প্রত্যাদেশ ও সাধুভক্তি প্রতৃতি 

১১৫টি উচ্চ উচ্চ সত্োর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 

ক্রমে তিন খানা নৃতন পত্রিকা তাহারা প্রকাশ করেন। সকলের অধিকাংশ 

কলেবর কেশবচন্দ্রের প্রতি কটক্তি ও নিন্দায় ও নাণা বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ 

হইতে থাকে । বহুকাল কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতি গালি 

কটক্তি নিন্দার স্রোত চলিয়াছিল। কেহ আচার্ধ্যের ও আচার্য্ের পরিবারের 

বিরুদ্ধে কুংসিত নিন্দা এবং ঈশ্বরাদেশ ব্দ্ন্তোত্র প্রভৃতির প্রতি নানা ব্যঙ্গোক্তি 

সকল, নাটকাকারে লিখিয়া এক পৃত্তক মুক্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । 
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লেখকের তাহাতে নীচতা ও কুরুচি প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রতিবাদকারি- 

দলস্থ এক জনের যন্ত্রালয়ে তাহ! মুদ্রিত হইয়াছিল । গুরুতর কারাদগুভয়ে 
ভীত হইয়। পরে তাহার সেই পুস্তকপ্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অনেকে 
এ বিষয়ে পুলিশকে লিখিয়া জানাইবার জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিরা- 

ছিলেন, কিন্ত নিজের সম্বন্ধে অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া, তিনি 

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করিতে অসন্দত হন। যখন তাহা 
প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ভারতাশ্রমেব বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অপবাদ রটনা করা 

হয, তথন আশ্রম ও আশ্রমবাণী নর নারীর পবিত্রতা ও সম্মানরক্ষাব জন্য 

আশ্রমের অধ্যক্ষ দ্বারা তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিতে. বাধ্য হইয়াছিলেন। 

পরে হাইকোর্টে বিবাদী দোষ স্বীকার করিয়। ক্ষম। প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষমা 

করা হয়। সেই কুৎসিত কুৎ্সা-রটনার মুলে এখনকার কয়েক জন প্রধান 

প্রতিবাদকারী ছিলেন। পবে কেশবচন্দ্র মূল বিবাদী বাবু হরনাথ বন্ব 

আবাসে যাইয়। তাহার প্রতি সন্ভাব প্রদর্শন করেন । 

প্রচাঁরভাগ্ডারের আয়াদি কমাইতে আন্দোলনকারীদের চেষ্ট। 

এই সময়ে যাহাতে প্রচারভাগ্ডারের আয় এবং ধশ্মতত্বা্দি পত্রিকার 

গ্রাহক কমিয়া যায়, প্রচারকপরিবারের অন্নবন্থের বিশেষ কষ্ট হয, অনেক 

প্রতিবাদকারী বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই । অর্থাগম 

খর্ব করিতে কথঞ্চিৎ কৃতকাধ্য ও হইয়াছিলেন । 

বিরোধিদলের রবিবাসরীয় সাম।জিক উপাসনার আরস্ত 

আন্দৌলনকারিগণ কয়েক মাস ভারতবর়ীয় ব্রহ্মমন্দিরের পার্খস্থ ডাক্তাব 

উপেন্দ্রনাথ বস্থুর জগছ্ধাত্রীপুজার দালানে, প্রতি রবিবার সামাজিক উপাসনার 

সময়, উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্তনাদি করিয়! সামাজিক উপাসনা করিয়াছেন; 

অন্তর জগদ্ধাত্রী পুজার সময় হইতে অন্যত্র তাহাদের সামাজিক উপাসনা- 

কাধ্য হয়। 

গোথ্ামী মহাশয়ের পূর্বধবঙ্গে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্ত্রের নিন্দা ও কুৎস! 

সমাজস্থষ্টির কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে যাইয়া, প্রকাশ্যে ও গোপনে নান। উপায়ে কুৎসা ও 
নিন্দা করিয়া, কেশবচন্দ্রের ও তাহার অনুগামী প্রচারক বন্ধুদিগের সন্বস্ধে 
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লোকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বা জন্মাইতে বিধিমৃত চেষ্ট। করিয়াছেন। 
মাচাখ্যের প্রতি কুৎসিত নিন্দা ও অতি জঘন্য গালিপূর্ণ একথানা স্থদীর্ঘ পত্র 
দু্িত করিয়া, গোস্বামী মহাশয় স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বীয় 
ধশ্শিক্ষকের গ্রতি একজন ওগ্ডিপথাবপন্বীর এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ 
হইতে হয়। এক পরিবারভুক্ত বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতিও গোস্বামী মহাশয় 
ামাগ্থা কটুক্তি করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় স্বপ্রণীত “ব্রাহ্ম দিগের প্রতি 
শিবেদন” নামক পুস্তকে পিখিয়াছেন :--“ভ্রাতাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ 
দেখিলে তাহাকে জ্ঞাপন করিতে হইবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব উপাননার সময় 
ধরাতার্দিগকে স্মরণ করিয়৷ তাহাদের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে” (ব্রাঃ নিঃ, 

৩* ও ৩১ পৃষ্টা) ঢাক ঢোল বাজাইয়া, সংবাদপত্রা্দি লিখিয়া, এই বুঝি গোস্বামী 
মহাশয়ের গোপনে ভ্রাতার দোষ-জ্ঞাপন। এক্ষণকার কয়েকজন প্রধান 
খান্দোলনকারা, আচাধ্য হুইতে প্রাপ্ত সমূদায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
উপকার বিস্থৃত হইয়া, ইতিপূর্বে তাহার সম্বন্ধে ছুই একবার ঘোর অকৃতজ্ঞ ও 
ধিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, মেই লময় গোস্বামী মহাশয় তাহাদের অত্যন্ত 
বিপক্ষ ছিলেন। তখন তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে গুরুর ন্তায় ভক্তি 
কবিতেন। এক সময় তিনি আচাধ্যকে লিখিয়াছিলেন, “ধিনি যখন প্রেরিত 
ইন, তিনিই তথন পৃথিবীর সমুদায় ভার মস্তকে গ্রহ্ণপূর্্বক, জীবের পাপনাশের 
জ্য দিবানিশি ক্রন্দন করেন; আপনি যে ভার লইয়া আপিয়াছেন, ভাহাতে 
অবকাশ নাই ।” ইত্যাদি । (মাসিক ধশ্মতত্ব, ৩১ সংখ্যা, ৯৮৮ পৃঃ )। অন্য এক 

গ॥য় গোস্বামী মহাশয় বিরোধী হইয়া আচাধ্যকে আক্রমণ ও অপবাদ গ্রস্ত 
কথেন, পরে অনুতপ্ত হইরা, গুকুহত্যাকারী জুডাসঙ্কেরিঘটস্থানীর বলিয়। 
শিঙ্জের নাম স্বাঞ্চর করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের 
অস্থিরতা ও চঞ্চলতার বিষয় আর কত লিখিব। 

এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের অবস্থ! 

ঢাকা ও ময়মনপিংহস্থ বিরোধিদল, বিশেষতঃ বিরোধী যুবকগণ নিতান্ত 
ক্ষেপয়া উঠিম্নাছিলেন। তাহারা স্থানীয় ব্রহ্মমন্দির লইয়াও অত্যন্ত গোল 
যোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। হুসভ্য ইংলিশ গভর্ণমেন্টের স্থশাসন ন। 
ইটলে,-কেশবচন্দ্র যে একদিন কোন প্রতিবাদকারীর ইস্তে প্রাণ হারাইতেন, 

১৫২ 
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তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । কেহ একখানা :পত্রের ভিতরে এক ট্রকরা 
দড়ী পূরিয়া তাহার নামে পাঠাইয়াছিল, “তুমি দড়ী গলায় দিয়া মব” পঞ্দে 
এরূপ লেখা ছিল । “মন্দিরে যাইবার সময তোমাকে পথে ঠেঙ্গাইব” কেহ 

একপ লিখিয়াছিলেন। জুডাস স্ষেবিয়ট ত্রিশ টাকার লোভে বিশ্বামঘাতকত। 

করিয়।, আপনার নেতা ও ধশ্মশিক্ষক যিশুপ্রীষ্টকে শক্রহস্তে অর্পণ কবিয্ঝাছিল, 

পরক্ষণেই সে পাপের জন্য তাহার ঘোরতর অনুতাপ হয়, এবং উদ্বন্ধনে প্রাণ 

ত্যাগ করে। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এ যুগে আচাধ্যহস্তাদিগেব 

অস্তরে যে অন্ুতাপের লেশও হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারা যায় ন।। এই 

আন্দোলনে আমার বহু আত্মীয় বন্ধু ভক্তবিরোধী হইয়া, প্রতিবাদকাবীদিগেব 

পুর্টিবদ্ধক ও একাস্ত সহানুভূতিকারী, এমন কি একাতআ্মীভূত হইয়াছেন। 

'আমার দেশীয় স্বগণ বন্ধু ও নিতান্ত প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ও স্সেহাম্পদ 

বহু যুবকের এই ব্যাপারে অশিষ্টতা, ছুনীতি ও উদ্ধতা দেখিয়। আমি অতিশয 

ব্যথিত ও মন্মাহত হইয়াছি। আমি এরূপ আশা করিতে অধিকাবী যে, 
তাহারা এই উদ্ধাহব্যাপারের অনেকতত্ব অন্ততঃ আমাব নিকটে জানিতে 

চাহিবেন। শক্রদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের দ্বাবা চালিত হইলেন, 

আমাকে বিশ্বা করিয়া অগ্য পধান্ত তাহাদেব কেহ এ বিষয়ে একটী কথাও 

জিজ্ঞাস করেন নাই, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। তাহাদের অবিশ্বাস ও উচ্ছঙ্খণ 

ভাব দেখিয়া, আমি আপনা হইতে তাহাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হই 

নাই । তদবস্থায় আমি বলিলে, তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, 

ইহা আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতেন, তবে অন্ততঃ 

এক দিনও আমার নিকটে আন্দোলিত বিষয়েব তত্বজিজ্ঞান্থ হইতেন। আমি 

তাহাদ্রিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও তাহাদের কল্যাণ আকাঙজ্ষা করিয়া 

থাকি । অনেক দিন তাহাদের সেবাঁও করিয়াছি । কখন তো অবিশ্বাসের 

কাধ্য কিছুই করি নাই। তবে কেন তাহাদের এরূপ অবিশ্বাসভাজন হইলাম, 

বুঝিতে পারি না। তাহাদের অবিনয় ও নৈতিক ছূর্গতি দেখিয়া! আমার 

প্রাণ এক্ষণও আকুল। যুবতী কন্তা ও বধৃদিগের হদয়েও অবিশ্বাস-হলাহণ 

ঢালিয়া, ভাহাদ্িগকে বিরুত করিয়া তোলা হইয়াছিল। ইহা কি সামান্ঠ 

পরিতাপের বিষয়! পূর্বববঙ্গে কোন কোন তরলপ্রকৃতি যুবা আচার্ধ্যের প্রতি 
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মিন্[) ও কটুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিযা সভাঘ্ব পাঠ করেন, কেহ বা স্সিপ 

ছাপাইয়। যথা তথ! বিতরণ করিয়াছেন । বুদ্ধ পুরুষেবা পয্যস্ত হাতে তালি দিয়া 

তাহাতে আমোদ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের একপ ভয়ানক দুর্গতি ঘটিয়াছে। 

কপিকতাস্থ কোন প্রধান 'প্রতিবাদকারীব উত্তেজনাপূর্ণ অন্ুবোধ-পত্র পাইয়া, 
মঘমনপিংহ নগরে পরিণতবয়স্ক অনেক হিন্দু পথ্যন্ত ব্রাঙ্ম নাজিয়া, পৌত্তলিক ও 

বান্বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া, আচাধ্যকে অপমানিত করিবাব জন্য উৎসাহের 

মহিত তরুণবয়স্ক যুবক প্রতিবাদকারীদিগের দলভুক্ত হন। তাহাদের কেহ 

ছেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এক পত্বী বিগ্যমানে পরিণত বয়সে একটী বালিকার 

পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কোন যুগে কখন কখন সক কবিধা ব্রাঙ্গদমালে যাইতেন, 

তিনিও একজন প্রধান প্রতিবাদকারী হন | হায়, কি বিড়ম্বনা! পবে তিনি 

পৌন্তণিক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ কবিগাছেন। ময়মনসিংহেব আর এক 

জন ববস্থ ঘোর অত্যাচারী প্রতিবাঁদকারী প্রাঘশ্চিন্ত করিষা হিন্দুমতে পুনর্ধবাব 

বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাঙ্গঘমাজের সঙ্গে এক্ষণ আর কোন সম্পর্ক নাই। 

নঘমনপিংহের মন্দিরের অধিকাব-প্রাপ্তির জন্য তত্রত্য প্রতিবাদকারিগণ দণবদ্ধ 

হইঘ| একদিন উপাসনার সময় বিষম উৎপাত আবস্ত করিয়াছিলেন। তখন 

নেই সমাজের উপাচাধ্য ও সম্পাদক পুলিশের সাহাযো মন্দিরে শাস্তি রক্ষা 

কবেন। ঢাকানগরস্থ পূর্ববঙ্গ ব্রাক্ষসমাজের উপাচাযা ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় 

ছিলেন, তিনি কুচবিহারে যাইয়া বিবাহে যোগ দান করেন নাই, কেবল 

আচাধ্য কন্যাবিবাহ দিয়া পাপ করিয়াছেন বলিয়া, প্রতিবাদ ন| করাব অপরাধে, 
তিনি পদচ্যুত হন; তাহাকে দলে পূর্ববঙ্গ ত্রাঙ্গমমাজ হইতে বহিষ্কৃত হ্যা 

আপিতে হয়। অরাজকত। আর কাহাকে বলে! যাহা হউক, কালক্রমে 

প্রতিবাদকারীদিগের সেই তীব্রভাব মন্দীভূত হইয। আপিযাছে, অনেকের 

দণে সন্ভাবের সঞ্চার হইয়াছে । কেশবচন্দ্রেব প্রচারিত মত ও বিশ্বাস এবং 
প্রণালী পদ্ধতি ও আচরণ তাহাদের সমাজে কোন ন। কোন রূপে অন্ুকৃত ও 

আদূত হইতেছে, পূর্বতন ভারতবধ্ীয় ব্রাহ্ষদমাজেব কেশবচন্ত্র ( তাহারা দুখে 

স্বীকার না করুন ) তাহাদের রক্ত মাংস ও অস্থিতে বসিয়া আছেন, এমন 

কি, তাহারা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষমমাজের কেশবচন্দরের 
অস্টকরণ করিতেছেন । নববিধানের কেশবচন্দ্রের নিকটে তাহারা থেদিতে 



১২১২ আচাধ্য কেশবচজ্জ্ 

ভয়াকুল। নববিধানের স্বর্গীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ্রে স্বীকার কবিলে, 
প্রতিবাদ যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কেশবচন্ত্র যে তাহাদিগকে 

সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। অনেকের এইরূপ মত যে, প্রতিবাদ যাহা 
কর] হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইবে না, কেশবচন্দ্রকে গালাগালি ও অপমান 

যাহা কর] গিয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপ হইবে না; এমন অবস্থাও তাহা 

প্রতি একাস্ত ভক্তিমান্ তাহার কনিষ্ঠ অন্গগামী বন্ধু নববিধানবাদিগণ 

নববিধান নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিধানবিরোধী সমাজের সঙ্গে আসিযা 
সম্মিলন সাধন করুন। তাহা না করিলে তাহার। ক্ষুদ্রচেতা, অন্ুদাব ও 

সন্কীর্ণ হইলেন । 

বিবাহের ব্যর়সাধনে উদ্ব তত অর্থ কুচবিহারে প্রত্যর্পণ 

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া! আমি প্রস্তাবের উপসশ্ভাব 

করিতেছি । মহারাজের সম্মানযোগ্য উদ্বাহসম্বন্ধীয় আয়োজন করিবাব 

জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশে দশ সহম্র টাকা আচাধ্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়া- 

ছিল। তাহা হইতে ৮৫০০২ টাকা ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট ১৫০০২ আচাধ্য 

ফিরিয়। দিয়াছেন । | 

বিবাহসম্পর্কে কেশবচন্দের সহিত গিরিশচন্তের আলোচন। 

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আচাধ্যের সঙ্গে উদ্ধাহের কাধ্যপ্রণালী- 

সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইগ্রাছিল, তাহা পরে বিবৃত করিব। তন্মধ্যে এই 

কয়েকটি কথ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম :_ হিন্দুত্রা্ণণ পৌরোহিতা 

করিল, এ কেমন? তাহাতে তিনি নিজের মূলমত (চ11001915) ব্যক্ত কবিয়। 

এই ভাবে বলেন, ব্রাহ্গপরিবারের সঙ্গে যখন অন্য ব্রাঙ্পরিবারের সম্বন্ধ হয, 

তখন প্রচলিত প্রণালীর ষোল আনা আদায় করিতে হইবে, কোন দ্দিকে ক্রি 

হইবে না। এই স্থলে পাত্রপক্ষ হিন্দু পৌত্তলিক পরিবার, সেই পাত্রপক্ষ 
হইতে হিন্দু ত্রাঙ্গণ পৌরোহিত্য করিয়্াছেন। তাহারা যখন একজন অত্রাক্ষণ 

জাতিত্যাগী ব্রান্ধের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া, 

অপৌত্বলিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে কি তাহাদের উপর 

আমাদের জয় হইল না? গৌরগোবিন্দ রায় প্রধান পুরোহিতরূপে ছিলেন। 

তিনি সেই ব্রান্ষণদিগের ছার। চালিত হন নাই, তাহারাই তাহার নেতৃত্বে 
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পবিচালিত হইয়াছেন, তাহাদের আর ব্রাঙ্মণত্ব কোথায় রহিল? ভিন্নধশ্াবলম্ী 

হইতে আমরা যতটুকু আদায় করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের জয়। 
ইংলগ্ডে বহু খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্মন্দিরে আমাকে কাধ্য করিতে দেওয়া হইয়া- 

ছিল, প্রধান প্রধান খ্রীষ্টীর ধর্মযাজকগণ প্রার্থনাদিতে আমার সঙ্গে যোগ দান 

কবিয়াছেন। তাহাদিগকে যে আমরা আমাদের ধশ্ম ও বিশ্বাসে যোগদান 

করিতে পাইয়াছি, ইহ! পরম লাভ মনে করি। 

বিবাহের সময় আইনানুসারে স্থনীতি দেবীর বয়স পূর্ণ হইতে ছয় মাস 

এবং রাজার প্রায় দুই বৎসর অবশিষ্ট ছিল। এন্প অপূর্ণবয়সে বিবাহ কেমন 

কবিযা হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ভাবে বলিলেন, এই 

বিবাহ রাজকীয় বিবাহবিধির অস্তভূক্ত নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের 

সীমার মধো ও তাহার প্রজার মধ্যে বিবাহ হইলে, গবর্ণমেণ্টের আইনসংক্রাস্ত 

বিধি প্রবল থাকিত। কুচবিহারের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যে সেই আইনের 

অধিকার নাই। আইন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের জন্য হইয়াছে, তাহারা নিজের 

ব| পুত্র কন্ঠাদির বিবাহে স্বেচ্ছাচারী হইয়! না চলেন,তজ্জন্য আইনের বন্ধন 

কবিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে । আইনে বব ও কন্যার ১৮ ও ১৪ বৎসর যে 

ব্যস নির্ধারিত হইয়াছে, নান! প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাহ] একাস্ত ন্যুনকল্পে 

হইঘাছে, উপযুক্তরূপ হয় নাই। সময়ে সুযোগ মতে এই বয়সের পরিমাণ 

আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে । এই রাজকীয় উদ্ধাহবিধির প্রধান উদ্দেশ্য 

এই যে, উদ্বাহকে বৈধ করিয়া উত্তরাধিকারিত্বের অস্তবায় নিবারণ কবা। 

কুচবিহারের মহারাজের বিবাহে উত্তরাধিকারিত্বিষয়ে এই আইনের কোন 

ফমতা নাই। পরন্থ এই বিবাহ এক প্রকার বাগ্ানন্বরূপ হইয়াছে, উভয়েব 

উপযুক্ত বয়সে বিবাহের পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে। তখন পাত্র ও পাত্রী 

্বামিস্ত্রীরূপে মিলিত হইবেন, সে কাল পধান্ত ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবেন। 

পূর্বে ব্রাহ্মপমাজে কন্যার ১১।১২ বৎসর বয়সেও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বয়ঃ- 

পাপ্তি পর্যন্ত স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধা হইয়াছেন। 

রাজাতো। ব্রাহ্ম নহেন, তাহাকে কিরূপে কন্। সম্প্রদান করা যাইতে পারে? 

তিনি পৌত্তলিক নহেন, একেশ্বরবিস্বাসী। একেশ্বরবাদীর সঙ্গে কন্যার 

বিবাহদানে ব্রাঙ্গের অধর্থ হয় না। ইমুরোগীয় কোন বাক্তি আমাদের 
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সমবিশ্বাসী হইলে, আপনাকে ব্রান্ধনামে পরিচয় দান করিবেন না, [)615 

( একেশ্বরবাদী ) বলিয়া পরিচয় দিবেন। তাহার সঙ্গে বিবাহাদি স্ব 

করিলে ব্রাঙ্মের অধশ্ম হইবে না। 

বিচ্ছিন্ন তন্ত্র সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা কি? 

এক্ষণ পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে আছ্যোপান্ত বিচার কবিঘ। দেখুন, 

কুচবিহারবিবাহকে মূল করিয়া! ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্গদমাজ হইতে একটী বিচ্ছি 
স্বতন্ত্র দলের হৃষ্টি হইবার কি প্রয়োজন ছিল? নৃতন প্রত্যাদেশ ও নৃতন সত্য, 
যাহা কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই, তাহা আন্দোলনকারিগণ কি 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, উহ! হুগতে প্রচার করিবার জন্য একটী দল কব 

একাস্ত আবশ্যক হইয়াছিল, না, অস্থয়া ও আন্রিক ভাব হইতে এই বিচ্ছিন 

দলের স্থষ্টি হইয়াছে? পূর্বের শীযুক্ত বিজরকৃষ্ণজ গোস্বামী মহাশয় ব্রা্গসমা্জে 

দল করা মহা পাপজ্ঞানে “আমি দল করিব না” বলিয়! প্রতিজ্ঞ কবিধা- 

ছিলেন, তাহার স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্াপত্র মুদ্রিত রহিয়াছে । যখন 

প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সমাজস্থাপনে উদ্যত হন, তখন তাহাদের অন্যতব 

নেতার নিকটে আচার্য্য এই মন্মে পত্ত লিখিয়াছিলেন, আপনারা অকাবণে 

নৃতন সম্প্রদায় করিবেন না, এরূপ সম্প্রদায় করা পাপ। আপনাবা বিচ্ছিন্ন 

না হইয়া, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে, বিচারনিষ্পন্তি করিবেন। উহ 

গ্রাহা হয় নাই । 

শ্ীগিরিশচন্দ্র সেন। 



৫৪ 

সাধারণ ব্রাঙ্মদিগের প্রতি নিবেদন 
কেশবচন্ত্ের প্রতি বিরোধিগণের বিরোধ ক্রমান্থয়ে প্রবল হইতে প্রবলতর 

আকাব ধারণ করিয়। উঠিয়াছে। নান স্থলের ব্রাঙ্গবন্ধু যথার্থ তত্ব প্রকাশ 
কবিবাব জন্য অন্থুরোধ করিয়া পত্র লেখাতে, ভারতবধীয় ব্রাঙ্গপমাজের সহকারী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার এবং প্রচারক-সভাব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌর- 
গোবিন্দ রায় “মাধারণ ব্রাঙ্ছদিগের প্রতি নিবেদন* এই আখ্যায় বিবাহবন্ধনের 

আমূল বৃত্তান্ত (১৭৯৯ শকের ১৬ই চৈত্রের ধম্মতত্বের ক্রোডপত্রে দ্রষ্টবা ) 

প্রকাশ করেন। বৃত্বাস্তলিপি আমর] নিয়ে উদ্ধৃত করিনা দিতেছি £-- 
“কুচবিহারের মহারাজের সহিত আচার্ধ্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহসঙ্ন্ধে 

কেক মান হইতে ভারতবর্ষের নান স্থলে মহ। আন্দোলন হইতেছে । অনেকে 

কপ্রবৃত্তির উত্তেজনায়, যার পর নাই, গ্লানি প্রচার করিতেছেন, এবং বন্ধুদিগে 

এপ অনেকের মন কিছু বুঝিতে না পাবিয়া, ব্যাকুল ও ক্ষন হইয়া বহিযা্ছে। 
গপবাদ ও শিন্দ| পরিহারপূর্রবক, যদি কেহ কেহ শিরপেক্ষভাবে, বন্ধৃতাব 

মঈ্ঈবোধে ও সাধারণেব হিতকামনার, আচাধা মহাশয়কে ইতিপূর্বে পন্ধ 

শিখিতেন, বোধ করি, তিনি তাহাদের কৌতুহল চবিভাথ কবিতেন। যাহ। 

£উক. এত দিনের পর এইরূপ কতকগুলি পত্র তাহাব হস্তগত হইয়াছে । 
নান স্থান হইতে বন্ধুগণ বিবাহপন্বন্ধী যথার্থ ঘটনাগুপি মাহাতে সাধারণের 

গোচর হয়, এ জন্য আগচার্ধযমহাশয়কে, ভারতবর্ষীঘ ব্রাহ্মপমাজের সহকাবী 

সম্পাদককে ও কোন কোন প্রচারককে অনুরোধ করিয়। পত্র লিখিয়াছেন। 

মামবা কর্তবা ও সতোর অচবোধে অন্রমন্ধান কবিয়! যাহ| জানিতে পারিয়াছি। 

আচাধ্যমহাশয়ের সম্মতিক্রমে তাহা সাধারণের হিতার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম। 

ণোধ করি, ইহা পাঠ করিয়া, সকলের না হউক, অনেকের সন্দেহভঞ্চন ও ব্রাঙ্ধ- 

পগাজেব কল্যাণ সাধন হইবে । এক দিকে বিলম্ব জন্য কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইয়াছে 

বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লোকের মন যখন 
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খুব উত্তেজিত হয়, তখন সত্য অবধারণ কর! কঠিন; ক্রমে যত মন স্বস্থির ও 
শান্ত হয়, ততই স্থবিচারের সমধিক সম্ভাবনা । 

“আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, আচার্য মহাশয়ের এরূপ অভিপ্রায় 

নহে যে, তিনি তাহার কন্যার বিবাহসংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা অনুমোদন করেন 
বা সম্পূর্ণরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। এ বিবাহের কতকগুলি বাযাপাবে 

যদি অপর কেহ ছুঃখিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা জানা কর্তব্য যে, 

তাহার স্বদয় ততসম্বদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বাথিত হইয়াছে । অনুষ্ঠানটা 

সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের ইচ্ছামত হয় নাই, এ জন্য তিনি, মনের অসম্তোষ কখন 
ংগোপন করেন নাই; যদি কিছু অন্যায় ঘটিয়া থাকে, তাহা অন্ত লোকে 

বিবেকের অন্থরোধে যেমন অন্যায় বলিয়৷ প্রতিবাদ করিবেন, তিনিও সেইরূপ 

মুক্তকণ্ে অন্যায্ন বলিতে প্রস্তত। কিন্তু তিনি ধনলোভে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, অথবা বাল্যবিবাহ,দিয়াছেন, কিন্বা৷ পুনরায় হিন্দুসমাজভূক্ত হইবার 

চে! করিয়াছেন, এরূপ নীচ ও জঘগ্ত অপবা'দর আমরা সকলেই বিরোধী । 

“সর্বপ্রথমে ইহা বলা আবশ্তক যে, আচাধ্য মহাশয় ৰিবেকের আদেশে 

এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি, কন্ঠার বিবাহে তাহার অতান্ত 

উপেক্ষা ছিল, এবং তিনি এত গুরুতর ব্যাপারে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। 

এক দিনের জ্বন্তও তিনি প্রাত্রান্ছপন্ধান করিতে ব্যস্ত হন নাই। ঘটনাক্রমে 

যখন ঈশ্বর পাত্র আনিয়। উপস্থিত করিলেন, তিনি তাহা অকুষ্ঠিতভাবে গ্রহণ 

করিলেন। তিনি ফলবাদী নহেন, স্থতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। 

কুচবিহারে রাজ্যসন্বন্ধীয় বা ধর্মসন্বন্ধীয় মঙ্গল হইবে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, 

অথবা ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে উত্কষ্টতর পাত্র পাওয়। যায় কি না, 

এবং পাইলে আরও ভাল হয় কি না, এ সকল চিন্তায় তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। 

উচিত কি না?--তিনি কেবল এই প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার হাদয় 

বলিল, উচিত, এবং ঘটনা দ্বার! জান গেল যে, পাত্রটী ঈশ্বরকর্তৃক আনীত । 

এই বিশ্বাসে তিনি বিবাহ দিতে স্বীকার করেন। ভবিষ্কতের দিকে দৃষ্টি না 

করিয়া, কেবল উচিত বোধে এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, তিনি এই 

কমে প্রবৃত্ত হইক়াছিলেন। তাহার দৈনিক আহারার্দি ও সংসারের ভার 

ঈশ্বরের হস্তে, তিনি এইরূপ বিশ্বান করেন। তিনি ঘদ্দি এ বিবাহ-কার্ধাটী 
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না সম্পাদন করিতৈন, তাহা হইলে তাহার বিবেকের নিকট অপয়াধী হইতে 

হইভ। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহার বিরোধী হইলেও, এ কার্ধ্য হইতে ভিনি 
নিবৃত্ত হইতে পারতেন না। কেন নী, মরুযা অপেক্ষা ঈশ্বর বড়, এবং যানব- 

বিধি অপেক্ষা জ্লেববিধি ষ্ঠ | 

“এই বিবাহের সম্বন্ধ ও আব আর প্রস্তাব যাহা কিছু স্থির হইয়াছে, তাহা 

এক পক্ষে আচাধা মহাশয় ও অপর পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক খধধারিত 

হইয়াছে । কুচবিহারমহাবাজ নাধাপক | যত দিন না তিনি বয়স শ্রাঞ্ধ হন, 

ততদিন গবর্ণমেপ্ট ফ্তাহার অভিভাবক | স্থৃতরাং ষাঞ্জার বিবাহসন্বঙ্ধে তাহাধ 

পক্ষীয কর্মকর্তা স্বয়ং গবর্মমে্ট । কেশব বাবু উক্ত রাঞ্জার গহিত আপনায় 
কন্ঠাব পরিণয় হইবে, এজূপ কখন মনে করেন নাই, স্বপ্নেও জানিতেন না। 

স্তখাং ইহার জন্য তিনি প্রথমে কোন চেষ্টা করেন নাই, আবেদনও ফরেন 

নাই, গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে না থাকিলে এবং বিশেষ উদ্যোগ না করিলে, 

নিশ্চয়ই বিবাহ-প্রস্তাব গ্রাহথ হইত না। ছয় মাস হইল, কুচবিহারের তেপুটা 

কমিশনার সাহেব স্বরং কলিকাতায় আগিয়া, কেশব বানুর কন্যাকে দেখিয়| 

মনোনীত করেন, এবং কিছু্দিন পবে তাহাকে এই ভাবে এক পত্র লিখেন যে, 

কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন সাহেব বিবাহসন্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন 

করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুবীতি হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন রীতি 
কেশব বাবু এ বিবাহে অবলম্বন করিতে ইচ্ছ৷ করেন, তাহা লিখিয়া দিতে অ্- 

বোধ করা হয়। পত্জে এন্ধুপ কথাও ছিল যে, প্রস্তাবিত বিবাহে দেশের অনেক 

উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং উভয় পক্ষেবই, যত দুর সম্ভব, পথ পরিষ্কার 

করিয়া দেওয়া উচিত। অক্টোবর মাসের প্রথমে (১৮৭৭ তৃঃ) আচাধ্য 

মহাশয আপনার মস্তবয সমুদায লিখিয়া পাঠাইয়। দেন। এই পরে তিনি 

১৩টী প্রস্তাব করেন, তন্মধো প্রধান প্রন্তাৰ কয়েকটী নিয়ে লিখিত হইল:-_ 

১) রাজা যে ত্রান্ষ, অথবা একেশ্বরবাদী থিষ্ট, তাহা লেখায় স্বীকার করিতে 
হইবে। (২) ব্রার্থপদ্ধতি অর্থাৎ পৌন্তলিকতাবিবজ্ছিত বিশুদ্ধ হিন্দু পদ্ধতি 
অগসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় এমত সকল আচাব 

যোগ থাকিতে "পারিবে, ধাহাতে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা৷ নাই; । ৩) পার 
পাত্রী উভয়ে বধঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহ হওয়া বিধেয়। যদি তত দিন অপেক্ষা করা 

১৫৩ 
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না হয়, ভাহা হইলে আপাততঃ কেবল নির্ধন্ধপত্রের অনুষ্ঠান হউক, এবং রাঙ্গা 

ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হইবে; (৪) ধর্ম, 

সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ঠিক রাখিতে হইবে, কোন বিষয় অন্যথা হইবে না; কিন্ত 

যে সকল ব্যাপারে কেবল বালকত্ব কিছ নির্ব্ব,দ্ধি প্রকাশ পায়, তাহা অনুষ্ঠান 

করিতে চাহিলে, বিশেষ আপত্তি করা হইবে না। 

“অক্টোবর মাসে (১৮৭৭ খৃঃ) হঠাৎ ডিপুন্টী কমিশনর এক পত্র লেখেন 

যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাল্যবিবাহে অসম্মত এবং রাজা নিজেও 

তাহার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন; স্থতরাং বিবাহ-প্রস্তাব আপাততঃ 

রহিত হয়। এ কারণে সঞ্নন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, এবং তদ্বিষয়ে আব কোন 

কথা উত্থাপিত হইবারও সম্ভীবনা রহিল না; তিন মাল পরে উক্ত মাহে 

পুনরার এক পত্র লেখেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, লেপ্টনেণ্ট 

গবর্ণব সাহেব রাজার বিবাহে মত দিয়াছেন, কিন্তু রাজা বিবাহ কবিয়াই 

ইংলগ্ডে যাত্রা করিবেন । গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব এই যে, মার্চ মাসে 
(১৮৭৮ খুঃ) রাজার ইংলগ্ডে যাইতেই হইবে, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় 

তাহার তথায় যাওয়া নিতান্ত অনভিপ্রেত, এ জন্য ৬ই মার্চ ( ১৮৭৮ খুঃ) 

দিবসে বিবাহ হইবে, কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র । যাহাতে নৃতন প্রস্তাবে 

কেশব বাবুর অমত না হয়, এতজ্জন্য তাহাকে উক্ত পত্র মধ্যে এই যুক্তি 

প্রদর্শন কর। হইল যে, যগ্যপি ৬ই মাচ্চ দিবসে বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনার 

আপত্তি আছে, এবং কন্যার চতুর্দশ বর্ষ ঠিক পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ 
দেওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর, তথাপি আপনি এইটী বিবেচনা 

করিবেন যে, লোকে যাহাকে বিবাহ বলে, উহা বাস্তবিক ০েরূপ বিবাহ 

হইতেছে না, কিন্তু কেবল বাগ্দান মাত্র । 

“যে সময়ে এই পত্র হস্তগত হয়, সে সময়ে ব্রাহ্মঘমাজের সাংবৎসরিক 

উৎসব, স্থতরাং কয়েক দ্দিন উত্তর দেওয়া হয় নাই। বারংবার কুচবিহার 

হইতে তাবযোগে শীঘ্র মীমাংসার জন্য অন্থরোধ আসিতে লাগিল, এবং অনেক 

আলোচনার পর ধাধ্য হইল যে, ৬ই মার্চ (১৮৭৮ খুঃ) দ্রিবসে সে বিবাহ হইতে 

পারে, যদি উহা কেবল বাগ্াানরূপে স্বীকৃত হয় এবং পাত্র পাত্রীকে আপাততঃ 

এ ভাবে বাখেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হওয়াতে, অন্যান্ত প্রস্তাবের 
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শালোচনা ও মীমাংসা হইতে লাগিল। রাজা ত্রাঙ্ষস্বভাববিশিষ্ট এবং 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে, তাহার ব্রাঙ্গধন্মে অনেক দিন হইতে 

বিশ্বান আছে। এ কথা তিনি বন্ধুভাবে লিখিয় দিতেও প্রস্তত। প্রথম 

প্রস্তাবের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলে, কেবল পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী মীমাংসা 

কবিবার অবশিষ্ট রহিল। এতংসম্বন্ধে আচাধা মহাশয় ইতিপূর্বে এই প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে, কুচবিহার হইতে এক জন স্ুৃবিজ্ঞ পণ্ডিত কলিকাতায় 

আগেন এবং উভয় পক্ষ থাকিয়া এ গুরুতর বিষয়টা একপে নিষ্পত্তি করেন, যেন 

ভখিহ্বাতে কোন গোল না উঠিতে পারে। এই প্রস্তাবান্ুসাবে রাজার প্রধান 

পণ্ডিত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত শ্রীগৌবগোবিন্দ 

বার উপাধ্যায়ের সহিত প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরামর্শ করিয়া, অনেক 

বাদান্ুবাদের পর বিবাহপদ্ধতি এক গ্রকাব স্থির করিলেন। তাহাতে ত্রাঙ্ধ- 

পদ্ধতি এবং পৌন্তপিকতা-বিবঞ্জিত স্থানীয় পদ্ধতির সম্মিলন কবা হইয়াছিল 

পদ্ধতি এই কযেকটা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল £-( ১) পূর্ব দিবন অধিবাস, 

(১) সভাতে ব্রন্ধোপাসন|, (৩) বাগদান, (৪ স্ত্রী আচাব, (৫) স্বন্তিবাচন, 

(৮) বরণ, (৭) ক্ষমাগ্রহণ, (৮) সম্মতি, (৯) সম্প্রদান, (১০) বরকে 

দক্ষিণ], (১১) উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা, (১২) প্রার্থনা । এই বিবাহবীতি সংস্কৃত ও 

বাঞ্ছলা উভয় ভাষায় ভাল অক্ষরে পুথির আকাবে তুলট কাগজে ছাপা হইবে, 

এবং বিবাহের সময় উহা বেখিয়! উভন্ন পক্ষীয় পুরোহিত পাঠ করিবেন, এরূপ 

কথা হইল । পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কণ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মিরার ছাপাথানাব অধ্যক্ষের 

হস্তে দেওয়া হইল । এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রাজাকে 

লঈব|, ২০শে ফেব্রুঘারী তাবিথে কুচবিষ্াবে চলিরা গেলেন এবং উক্ত পদ্ধতির 

এক খণ্ড পাুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। উহাব সঙ্গে একখানি ক্রোড়পত্র 
মংলগ্ন ছিল, তাহাতে এই কয়েকটা বিশেষ নিয়ম লেখ| ছিল:--( ১) বিবাহের 

মৰ কিন্বা বিবাহের পূর্বের বা পরে বর বা কন্যা কোন প্রকার পৌত্তলিক 

মশ্ুষ্টানে যোগ দিবেন না; (২) বিবাহমণ্ডপে কোন দেবদেবীর মৃষ্তি অথবা 

ঘটাদি স্থাপন কর] হইবে না) (৩) যে মন্ত্র এই কাগজে লেখা হইল, তাহাই 

পুবোহিত পাঠ করিবেন, কিন্তু তথ্বতীত অন্ত কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা 

হঠবে না; (৪) মন্ত্রাদির কোন অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা হইবে 



১২২০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

না। পদ্ধতিসম্বদ্ধে আরও নির্বিরোধ থাকিবার মানসে কন্যাপক্ষ হইতে এপ 
প্রস্তাব হইল যে, উল্লিখিত বিবাহরীতিতে ডেপুটী কমিশনর সাহেব অথবা 
তাহার প্রতিনিধি বিবাহের পূর্বে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন । 

“এই সকল বিষয় নিপ্ধারিত হইলে, কন্ঠাপক্ষ কুচবিহারে যাত্রা করিবার 

উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিস্বের আশঙ্কা রহিল না। 

বিশেষতঃ কেশববাবু ইতিপূর্বে এক তাড়িতবার্ত। প্রেরণ করিয়া অপরদিকের 

কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, ধন্মসন্বদ্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য কর! 

হইবে না। ইহার যে উত্তর পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্প্টাক্ষরে লেখা ছিল-_ 

আর কোন বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না, হিন্দু পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক 
ংশ বাদ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেন্টের এরূপ স্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে মূলকথা 

সম্বপ্ধে মনে আর কোন আশঙ্কা রহিল না; তবে যদি সাষান্য সামান্য বিষয়ে 

কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, কন্যাপক্ষ বিবেচনা করিলেন যে, তাহা কুচবিহারে 

গিয়া মীমাংস। করা যাইবে । ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭ খৃঃ ) তারিখ সোমবার 

স্পেশল ট্রেণে কন্যাপক্ষ সমুদায়ের যাত্রা করিবার কথা অবধারিত হইল। 

যাত্রার আয়োজন হইতেছে, এমত সময় তারে সংবাদ আপিল, বিবাহপদ্ধতি 

এখনও দেখা হয় নাই, উহা ছাপাইবেন না। শনিবার (২৩শে ফেব্রুয়ারী) 

রাত্রিতে আর একটা তারযোগে সংবাদ আনিল--পদ্ধতির মধ্যে স্থানে 

স্থানে ব্রাহ্মরীতি সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা! হইতে পারে না। রবিবারে 

(২৪শে ফেব্রুয়ারী) সত্বর এ কথার প্রতিবাদ করা হইল এবং পূর্বকার 
কথ। স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। বাইনাচ সম্বন্ধে এ সময়ে আপত্তি 

উঠিল এবং স্পেশল ট্রেণের দিন পরিবর্তন করিবার জন্যও অনুরোধ করা 

হইল। কিন্তু তদ্বিযয়ে এই উত্তর আসিল যে, ট্রেণের ভাড়। ও সময়াদি 

ঠিক হইয়। গিয়াছে, এখন বন্ধ হইতে পারে না।* রবিবার অপরাহূ 
কুচবিহার হইতে তারযোগে সংবাদ আইসে, তাহাতে এই লেখা ছিল, আপনি 

আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দু রীতি যেরূপে পরিবর্তন করিতে 

সাল পিসী পাশপাশি সপ পপ 

* ভ্রমক্রমে এই কয়েক পংক্তি প্রথমে নিবিষ্ হয় নাই, পরে ভ্রম সংশোধিত হয়। (১ন| 

বৈশাখ, ১৮** শকের ধর্্মতত্ব দেখ।) 
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ফেব্রুয়ারী ) তাড়াতাড়ি করিয়৷ ১১টার সময় সকলে যাত্রা করিলেন। ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী, বুধবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, কেশববাবু সপরিবারে ও সবাদ্ধবে 
কুচবিহারে উপস্থিত হইলেন। পহুছিবামাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, 
অন্যর্থনাস্থচক কোন প্রকার ধূমধাম করা হইবে না, এইবপ স্থির করা হইয়াছে, 
এবং কলে আন্তে আন্তে নগরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে অনেকে ক্ষ 
হইলেন, এবং ইহার অবশ্য কোন গৃঢ় কারণ থাকিবে, এইরূপ সন্দেহ করিতে 

লাগিলেন । রবিবার (৩রা মার্চ) পর্য্যন্ত কোন বিদ্ উপস্থিত হয় নাই। সকলে 

আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন । পদ্ধতি সন্বদ্ধে বার বার কথা উত্থাপন করা 

হয়, কিন্ত ততগ্রতি কেহ মনোযোগ করিলেন না। রবিবারে (৩রা মার্চ) 

গাত্রে হরিদ্র! হইয়া গেল, দোমবারে (৪ঠ৷ মার্চ) মৃহারাণীদের পক্ষীয় কয়েকজন 

ন্থান্ত ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া, কন্যাপক্ষদের বাসা বাটাতে আসিয়া, 

নানা নৃতন কথা উত্থাপন করেন। তাহারা বলিলেন, কেশব বাবু বিবাহমণ্ডপে 

উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, উপবীতত্যাগী ব্রাঙ্ষণ অথবা অন্জাতীয় ব্যক্তি 

পুরোহিত হইতে পারিবেন না, সামাজিক ব্রদ্ষোপাসনা হইবে না, পাত্র কন্া। 

বিবাহসভায় পরম্পরের প্রতি অঙ্গীকার করিবেন না, উভয় পক্ষে হোম করিতে 

হইবে। এ প্রকার কথা শুনিয়া সকলে, যারপর নাই, বিশ্ময়াপন্প হইলেন ॥ 
বিবাহের আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন এ সকল নৃতন কথার 

কিৰপে নিষ্পত্তি হইবে? অনেক বাদান্থবাদ হওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় 

অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়। গেলেন, এবং যদিও কয়েকটী বিষয় তখন এক 

প্রকার মীমাংসিত হইল বটে, কিন্ত অপরাপর কথা লইয়া ক্রমে প্রবল আন্দোলন 

হইয়া উঠিল। মঙ্গলবার (৫ই মার) অধিবাসের দিন, পাত্রীকে সন্ধ্যার 

মময় রাজবাটীতে মহাসমারোহপূর্ববক লইয়া যাইতে হইবে, লোকজন সমূদায় 

্রশ্ঠত। কিন্তু এ দ্রিকে পদ্ধতি লইয়৷ রাত্রি ৩টা পর্ধ্স্ত মহাতর্ক চলিতে 

লাগিল। পরিশেষে এমত গোল হইয়৷ উঠিল যে, বোধ হইল, বুঝি বিবাহের 

দ্ধ ভাঙ্গিগ্। যায়। বুধবার ( ৬ই মার্ড) অর্থাৎ বিবাহের দিবসেও হোম 
লইথা তুমুল সংগ্রাম। এক দিকে গবর্ণমেন্ট, এক দিকে রাজমাতা, এক দিকে 

পুরোহিতগণ, অপর দিকে কেশব বাবু ও তাহার ব্রাঙ্গবন্ধুগণ, সকলেই আপন 
ঘাপন পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তর্ক বন্ধ হইয়া গেল। 



চিজ আচাধ্য কেশবচন্্র 

বিবাহ হইবে, কি হইবে না, আন্দোলনটি ঘনীভূত হইয়া এই আকার ধারণ 

করিল। রাজা গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যথা ইচ্ছা! বিধি 

করিতে পারেন, অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার না থাকিতে পারে; 
কিন্তু কন্তাপক্ষ কোনমতেই পৌত্তলিকতায় যোগ দিতে পারেন না। শেষে 

এই কথা হইল যে, পূর্ব অঙ্গীকার অন্থুসারে কন্তাপক্ষের কোন পৌত্তলিক 

অনুষ্ঠানের সহিত কিঞ্চিন্নাজ্র সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত না কবিলে 

বিবাহ হইতে পারে না। রাত্রি ১১টার সময় তদ্রুপ অনুজ্ঞা আমিল এবং 

সকলের ভাবনা দূর হইল। বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া! আমরা দেখিলাম 

যে, একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপের মধ্যে কয়েকটা কলাগাছ ও ন৯।১০টা ঘট এবং এক 

লম্বা লাল কাপড়ে ঢাক] একটা সামগ্রী রহিয়াছে । কাহারও কাহারও মনে 

এরূপ সন্দেহ হইল যে, হয়তো হরগৌরী প্রভৃতি হিন্দু দেবত। পুজার জন্ম 

বিবাহস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। এ কথ। ভিপুটী কমিশনব সাহেবের নিকট 

তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করাতে, তিনি উহা অস্বীকার কবিলেন এবং পাগ্ুতদিগের 

নিকট অনুসন্ধান করিয়া স্পষ্টর্ূপে বলিলেন যে, এ সকল দ্রব্যের মধ্যে পূজাব 

বস্ত কিছুই নাই, এবং কোন হিন্দু দেবতা স্থাপন কর! হয় নাই । তাহা 

এবং প্রধান পণ্ডিতের কথা প্রতীতি হইল ঘে, মণ্ডপে কিছুমাত্র পৌন্তলিক-' 

নাই, তবে স্থানীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে কতকগুলি মঙ্গলন্থচক দ্রব্য সাঙ্জান 

হইয়াছে । যাহা হউক, সাহেবের কথার উপর নিঙর কবিয়া কাধ্য আবন্ত 

হইল | বাগান, সী আচার ও পরম্পরের সম্মতি-প্রকাশেব পর, বর বিবাহ. 

মণ্ডপে উপস্থিত হইলে, আচাধ্য মহাশয় উপস্থিত ব্রাঙ্গদিগের সহিত মিলিত 

হইয়া সভাস্থলে ব্রপ্ধোপানন। করিলেন । তদনম্তর কন্যা সভাস্থ হইলে, কেশব 

বাবু এবং তাহার ভ্রাতা, বরের পুরোহিত ও কন্যার পুরো হিত শ্রীযুক্ত গৌর- 
গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বিবাহমণ্ডপে আসন" গ্রহণ করিলেন। পৌত্তলিক 

দেবতার নাম পরিবজ্জন করিয়া, প্রচলিত হিন্দুবিবাহের মন্্া্দি সশোধন- 

পূর্বক পঠিত হইলে, কন্যা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন । পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে 

গ্রতিক্। প্রার্থনা ও বর কন্যার প্রতি আচাধ্যের উপদেশ এই কয়েকটা অনুষ্ঠান 

স্বতন্ব স্থানে কতিপয় ব্রাঙ্ষের সম্মুখে সুমম্পন্ন হইল । 

“উপরে লিখিত ধিবাহ্বৃত্বাস্ত-পাঠে আপনারা হজে বুঝিতে পারিবেন যে, 



সাধারণ ব্রাহ্মদিগের গ্রতি নিবেদন ১২২৩ 

ধাহাবা বাল্যবিবাহ ও পৌত্তপিকতার দোষ আন্তারধয মহাশয্নের প্রতি আরোপ 

কবিয়াছেন, তাহারা ভ্রমবশতঃ এরূপ কাধ্য করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা 

কর্তবা যে, গবর্ণমেণ্ট ও কেশব বাবু উভয়ে বালাবিবাহের বিরোধী হইয়াও এ 
বি্ষঘে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং গবর্থমেণ্ট যেরূপ অঙ্গীকার ও বিবাহের পর 

থেৰপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও 

নিউবযোগা। অনেকে বলিতেছেন যে, বয়স সম্বন্ধে কেশব বাবু আপনার 

গ্ন্তাবিত রাজবিধি (১৮৭২ থুষ্টাব্ের ৩ আইন) লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং 

আপনার পূর্বববিশ্বাস ও আচরণের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এ 

অভি:যাগের বিরুদ্ধে সমূহ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ কুচবিহার স্বাধীন রাজা, 

তথার উত্ত বিধি প্রচপিত নহে । কলিকাতায় বিবাহ হইলেও, রাজ! কুচবিহারে 

প্রত্যাগমন করিবামাত্র, সে বিধিপালনের জন্য তিনি আর দায়ী হইতে পারেন 

না। এ অবস্থার বিধি অন্রপারে বিবাহ দেওয়া নিক্ষল ও অনাবশ্যক । এই 

হেতু বিধি পরিত্যাগ করিতে হইল । রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব অধীন 

হইূতন, নিশ্চয়ই বিধি অন্থুপারে বিবাহ সম্পন্ন হইত, এবং যদি আইন 

অন্নুসাবে বিবাহ হইত, পাত্রপাত্রী উভয়ের মঘ্বন্ধে বয়সের নিয়ম নিশ্চয়ই পালন 

কব। হইত। কিন্তু ইহা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, কেশব বাবু যেন 

আইনের আশ্রয় নাই লইলেন, তিনি স্টীলোকের বিবাহের বয়স সম্থস্ধে 

ইতিপূর্বে যেরূপ সংস্কার প্রকাশ কবিয়াছেন ও উপদেশাদি দিয়াছেন, 

তাহার কেন অন্যথা করিলেন? অন্টেব বিবাহসপ্বন্ধে শক্ত নিয়ম, কিন্ত 

শি কন্যার বিবাহে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? তাহার পূর্বব 

আচরণের সঙ্গে বর্তমান অনুষ্ঠানের বিরোধ কেন? ইতিপূর্বে আচাধ্য 

মহাশয় অনেকগুলি ত্রাঙ্ধ বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহাতে কন্ঠার বয়স 

অত্যন্থ অল্প ছিল, যথ|, ১১।১২১৩। এ সকল বিবাহ দিতে তাহার কিছু 

আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি তত 7স্কৃচিত হন নাই, যেহেতু বাল্যবিবাহের 

দোষ এ সকল বিবাহে বিধিপূর্ববক নিবারণ কর হইয়াছিল। ব্রাক্ষবিবাহের 

উপাচ্য কর্শে এরূপ স্পষ্ট নিয়ম ছিল যে, খতুমতী না হইলে পাত্রী পাত্রের 

“ভিত পত্ীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, তত দিন পধ্যন্ত বিবাহ কেবল 

বাগ্দানম্বরূপ থাকিবে । যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তির পূর্বে কন্তার প্র্কত বিবাহ হওয়া 
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অর্থাৎ পত্তী হওয়া নিবিদ্ধ, ব্রান্মপমাজে আইন হইবার অমেক দিন পূর্ব 

হইতে এরপ সংস্কার ছিল। যখন রাজধিধি প্রস্তত হয়, তখন ফেবল এই 
নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইল। নারী-জীবনে বাল্যাবস্থা কোন্ সময়ে যৌবনাবস্থায় 

পরিণত হয়, তাহ! নিদ্ধারণ করিয়া, সেই সময় বিবাহোপযেগগী কলিয়া নির্ণয় 

করা হইল । ডাক্তার চার্লস সাহেব ১৪ বৎসর যৌবনাবস্থার প্রারস্ত বলিয় 

মত প্রকাশ করেন। আইনেও এরপ ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক উক্ত বিধিব 

মূল তাতৎ্পধ্য এই যে, যৌবন্রস্তেই কন্যার উপযুক্ত বয়স। এনমিয়ম বর্তযান- 
বিবাহে পূর্ণ হইয়াছে । স্থতত্াং কেশব বাবু আপন কন্তার বয়স স্বদ্ধে পূর্ব 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই । দ্বিতীয়ত: পৌন্তলিকন্ডাসঙ্গক্ধে যে অভি- 

যোগ, তাহা ও অমূলক । ইহা মুক্তক্ে বলা যাইতে পারে যে, কন্ঠার পক্ষে একটু 
মাজ পৌন্তলিকতার সংস্রব দেখ! যায় না। প্রায়শ্চিন্তের কথ! সম্প্রতি শুণিয় 

আমর। আশ্যধ্য হইয়াছি, ইহ নিতান্ত অমূলক ও ছুঃখজনক | ইহাতে সম্মতি 

দেওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পূর্বের এ কথার প্রস্তাবও হয় নাই । বাস্তধিক ফি 
ঘটিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, একটা স্বপমুদ্রী রাজাব 

পিতানহী এক দিন পাত্রীর হন্তে স্পর্শ করাইয়া! ভূমিতে রাখিয়াছিলেন। 

কন্যা ইহ! বাতীত আর কিছুই জানেন না। ইহ। কি প্রায়শ্চিন্ত ? বস্ত; 

কন্যার পক্ষে অণ্মাত্র পৌন্তলিকতার যোগ ছিল না। পাদ্জের পক্ষেও ইই। 

বলা ষাইতে পারে যে, তিনি নিজে পৌত্তলিকতা মানেন ন।, কিন্তু গবর্ণমেন্টের 

শাসনে ও আদেশে বিবাহের ঠেধত। রক্ষার জন্য, হোমের সময় কাহার কেবল 

উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল । পাত্রপক্ষে রাজমাতা, জ্ঞাতি ঘা পুরোহিতগণ 

যদি হিন্দুধশ্ের অনুরোধে কিছু করির। থ।কেন, ব্রাঙ্গেরা সে জন্য দায়ী হইতে 

পারেন না। বিশেষতঃ এই কাধ্যে প্রথম প্রবৃত হইবার সময় ইহা স্থির ছিল 

যে, বিবাহে পৌত্তলিকতা থাকিবে না। পাত্রশক্ষে পৌত্তলিক সংস্্ব রাখিবাব 

জন্ত যে প্রস্তাব হুম, তাহা বিরাছের সমুদায় আয়োজন হইয়া যাইবার অনেক 

কাল পরে করা হয়, এবং তখন বিবাহ হইবার * এক দিন মাত্র অবশি্ ছিল। 

৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবসে রাজা আপনার অব্পীত্ুলিক বিশ্বাস 'জ্ঞাপন 

করিলে ও ও বাজপপ্ডিত, পৌত্তলিক দেবতা বিবাহে উপস্থিত থাকিবে না, এরূপ 
উস - শি নোটিশ শীত ০ শী টি 

ক ১৮৯ শকের ১ল। বৈশাখের ধন্মতত্ব শ্ত্রম লং ংশোধন” দেখ। . 
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অঙ্গীকার করিলে পর, ব্র্মোপাসনানস্তর রাজা পাত্রীকে বিধিপূর্ববক দেখেন। 

১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জুড়ুনীর পামগ্রী দেওয়া হয় । তৎপর দিবস ১১ই 

ফেব্রুয়ারী সমারোহপূর্বক ব্রদ্ধোপাসনা সহকারে নির্বদ্ধপত্রের অনুষ্ঠান হয়। 

পত্রে কেশব বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়৷ দেন, “সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের পবিজ্ব সম্নিধানে 

বিবাহ সম্পন্ন হইবে ।” ১৪৯শে ফেব্রুয়ারী দিবসে কলিকাতাস্থ সন্তরান্ত ব্যক্তি- 

'দগের সহিত কেশব বাবুর ভবনে রাজার সম্মিলন হয়। এতত্ব্যতীত পাত্র 

এবং পাত্রী উভয়ে অনেকবার গুরুজনসমক্ষে এবং 'ব্রাঙ্মপরিবারমধ্যে পরম্পরের 

গতিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাহাদের অন্তরে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রণয় 

দি বিবাহের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদের ছুই জনের 
মধ্যে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই যে ব্রাঙ্গ উদ্বাহের স্ুত্রপাত হইয়াছে 

এবং উভয়ে মিলিয়া যে ত্রাঙ্গপরিবারতুত্ত হইয়াছেন, তাহা অবশ্য মানিতে 

হইবে। এতদূর বিবাহের আয়োজন অগ্রদর হইবার পর, পৌত্তণিকতার 

পুতিপোষক কোন প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু এরপ প্রত্তাব করাতে, 

গবণমেণ্ট পক্গীয় লোকদ্িগের প্রতি আমব। অসদভিপ্রায় বা অসন্ধ্যব- 

হাবের দোষাবোপ করিতে পারি না। তাহার! নিজ কর্তব্যনাধন করিতে 

গিঘা, যদি আমাদের ইচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে 

আমাদের অভিযোগ করিবাব কিছু নাই। সুযোগ্য ডিপুটী কমিশনার 

সাহেব বহু বিস্পত্বেও, শেষ পধাস্ত অঙ্দীকার-পালনে চেষ্টা ও সঙ্কটের 

সময বিশেষ অনুকুলতা প্রদর্শন করাতে, আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন 

ইইঘাছেন। 

“অবশেষে আমাদেব সালুনয নিবেদন এই যে, সাধারণ ত্রাঙ্গম গুলী অনু গ্রহ- 

পর্বক এই পত্রথানি নিরপেক্ষ ও শান্তভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। 

নখন সকল বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়। যাইবে, তখন অনেকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে 

পারিবেন যে, কেশব বাবু চিরদিনই পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহের বিরোধী 

এবং বিপক্ষদূল যাহা বলুন না কেন, তাহার জীবন নিঃস্বার্থভাবে প্রচারত্রতে 

সর্বদা ব্রতী। পৃথিৰী জানুক যে, এই বিবাহে তিনি একটা পয়সা যৌতুক 

প্রার্থনা করেন নাই, এবং হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্য একটু মাত্র চেষ্ট। 

করেন নাই। পৃথিবী জানুক যে, সঙ্কোচ জাতির সহিত এই অসবর্ণ বিবাহে 

১৫৪ 
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তিনি বিশেষরূপে জাতিচ্যুত হইলেন, এবং ঈশ্বরাদেশে রাজঘরে কন্া দিয়াও 
নিজে নির্লোভী ও অসংসারী রহিলেন।* 

"শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুমদার । 

ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মসমাজের সম্পাদক। 
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় । 
প্রচারকসভার সম্পাদক |” 

মন্তব্যোপরি মন্তব্য 

বিবাহের আমূল বৃত্বাস্ত বাহির হইল। যাহারা এত দিন দোলায়মানচি্ত 
ছিলেন, তাহাদের চিত্তে স্থ্র্যে সমাগত হইল। তাহারা বৃত্তান্ত পাঠ কবিয় 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, কেশবচন্দ্রের পক্ষে বিবাহে কোন ত্রুটি সংঘটিত হ্য 

নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন 

করিয়াছেন। এ সময়ে সংবাদপত্রে ষে সকল মতামত প্রকাশ পায়, তাহাতে 

কেশবচন্দ্রের বিবেকিত্ব ও চরিত্রের বিশ্ুদ্ধত্বসন্বন্ধে রেখামাত্র কলঙ্কপাত হয় না। 

এমন কি, বিরোধিগণও প্রকাশ্ট পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য 

দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন *। তবে ইহারা তে সকল আপত্তি 
উত্থাপন করেন, সংক্ষেপে এ স্থলে তাহার সমালোচনা হওয়1 প্রয়োজন । এই 

সকল আপত্তিকে এই কয়েক বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £--(১) আদেশ, 
(২) কুচবিহারের রাজার ব্রাঙ্গত্ব বা অব্রান্গত্ব, (৩) বর কন্যার শরীর মনেব 

বিবাহার্থ উপযুক্ততা ব৷ অন্থপযুক্ততা, (৪) বিবাহপদ্ধতি, (৫) বাগদান, (৬) 

বিবাহকালে পৌত্তলিকতাদোষসংশ্রব। 

(১) আদেশ 

আদেশসম্বদ্ধে এই সময়ে প্রকাশ্য আন্দোলন উপস্থিত। বিবাহের বৃত্তাস্ত- 
পাঠানস্তর ষ্টেটস্ম্যান্ পত্রিকা এই আদেশবাদের বিরুদ্ধেই লেখনী চালনা 

করেন। ইনি বলেন, আদেশবাদ অতি ভীষণ মত, ইহার দোহাই দিয়া 
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যে কোন প্রকারের 'অন্ঠায় আচরণ ষ্ঠায়াচরণ বলিয়া, লোকে প্রতিপাদন 
করিতে পারে। যদি কৈশবচন্ত্র বিনা সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হন, শ্বীকার করা 
হয, তাহা হইলে 'ব্রাঙ্ষসমাজে আদেশের ছল করিয়া বিবিধ অনীতি অন্গবর্তন 
করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ষ্টেটস্ম্যান্ সম্পাদ্বক যখন প্রচলিত 

্্টপশ্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, তখন এরূপ কথা তাহার মুখে 

খোভ। পায় নাই, কি প্রকারে বলা যাইবে? ওল্ডটেষ্টমেণ্টে আদেশের নামে 
দ্ধ বিগ্রহ শোণিতপাত সকলই ঘটিয়াছে। স্থৃতরাং কেশবচগ্দ্রের আদেশবাদ 

বদি ওল্ডটেষ্টমেন্টের আদেশবাদ হয়, তাহা হইলে ভয়ের বিলক্ষণ কারণ আছে। 

কিন্ধ কেশবচন্ত্র যে আদেশবাদ বিশ্বাম করিতেন, তাহাতে নীতির কোন 

কালে অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই । নীর্তির বিরোধী আদেশ আদেশমধ্যে 

গণা হইতে পারে না, ইহাই বর্তমান সময়ের বিশেষ মত। এ আদেশ একা 

কেশবচন্দ্র পাইতেন, আর কোন ব্রাঙ্গ পাইতেন না, তাহা! নহে। বিবেকের 

ভিতর দিয়া ঈশ্বরের আদেশনমাগম, ইহাতে সকল ব্রাঙ্গেরই সমান অধিকার 

অপরের আদেশপ্রাপ্তিতে অধিকার কেশবচন্ত্র এত দূর স্বীকার করিতেন 
যে, বিরোধিগণের প্রতিবাদসন্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যে কাধ্যে 

আদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে কাধ্যের প্রতিবাদ কবিতে প্রতিবাদিগণ ঈশ্বরের 

আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা?) যদি তাহার] আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, 

উহাব সম্মাননা করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, অন্যথা আদেশের বিরুদ্ধে 

মাশবীধ বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিতে তিন প্রস্থত নহেন। বিরোধিগণ তৎকালে 

আদেশবাদেরই বিরোধী ছিলেন, আদেশেব জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা 

কবাকে অন্তায় মনে করিতেন; সুতরাং তাহারা আদেশ পাইয়। প্রতিবাদ 

কবিতেছেন, ইহা বলা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। 
কেশবচন্দ্র স্বীয় কন্যার বিবাহসঙ্দ্ধে আদেশ পাইয়াছেন, এ কথার সাক্ষাৎ- 

সঙ্গন্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া, ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতে পারেন না, 

কেন পারেন না, তাহা'রই বিচার বিরোধিগণ উপস্থিত করিয়াছেন। যখন 
নব ও কন্তার এখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, উভয়ের বিবাহোপযোগী শিক্ষার্দির 

অভাব আছে, বরের ব্রাক্ষধর্শে বিশ্বাসসন্থদ্ধে স্পষ্ট সংশয়, তখন ঈশ্বর কি 

প্রকারে আদৈশ দিবেন, বিবেক বিবাহে সায় দিবেন ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা 
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আদেশপ্রাপ্তি একান্ত অসম্ভব বলিয়! তাহারা প্রতিপাদন করিতে যত্ব করিয়া- 

ছেন। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, বিচার করিয়া, মন যে পিদ্ধাত্তে আসিয়া! উপস্থিত 

হয়, সেই সিদ্ধান্তই যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে বিরোধিগণের প্রদশিত যুক্তির 

অর্থ থাকে । .আদেশপ্রাপ্তি যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নহে। আদেশ পাইলে 

তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়, উহ যুক্তিবিচারের বিরোধী নহে, উহার মধো 

যুক্তি বিচার সকলই পূর্ণ মাত্রায় অস্তভূতত হইয়া আছে। অমুকের সহিত 

অমুকের বিবাহ দিব কি না? এ প্রশ্ন ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত কৰিলে, 

যদি তিনি বলেন, "অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দাও+, তাহা হইলেই 

জানিতে পাওয়া গেল, এ বিবাহের বিরোধে কোন যুক্তি বিচার নাই, থাকিলে 

কখন ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতেন না। আদেশ প্রান্ত হইলে, ষে যে স্থলে 

যুক্তি ও কারণ সহজে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না, সে সে স্থলে ক্রমিক আলোক 

লাভ দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত করিয়! দিয়া, যুক্তি ও কারণ বুঝিয়া লওয, 

ইহাই আদেশবাদের পম্থা। আদেশপ্রতিপালনের পন্থা অন্বেষণেও এই প্রকাব 

নিম । স্থতরাং কেশবচন্দ্রের কাধ্যপ্রণালীতে বিরোধিগণ যি একূপ ক্রমিক 

যত্ব দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা আদেশবাদের কোন প্রকারে 

বিরোধী নহে। 
( ২) কুচবিহারের রাজার ত্রান্মত্ব বা অত্রাঙ্গত্ব 

বিরোধিগণ কুচবিহারের রাজার অত্রাঙ্গত্বের বিশেষ প্রমাণ এই উপস্থিত 

করেন যে, মান্দ্রাজের একটা কন্তার সঙ্গে রাজার হিন্দুবিবাহ হওয়া স্থির হইয়া 

যায়। যদি সে বিবাহ না ভাঙ্গিত, তাহা হইলে রাজা হিন্দুমতে বিবাহ 

করিতেন । তিনি হিন্দুমতে বিবাহ করিতে প্রস্তত ছিলেন, এবূপ অবস্থায় 

তাহার ত্রাঙ্গধন্দে বিশ্বাস আছে, কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়, 

্রাঙ্মধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলে, যখন অনেকে ত্রদ্ষলমাজমধ্যে অহুষ্ঠানে হিন্দু 

আছেন, তখন এ যুক্তি উপস্থিত করিয়া রাজার, ্রাক্মধন্মে বিশ্বাস নাই, ইহা 

সপ্রমাণ হয় না। ব্রাহ্গসমাজের ব্রাহ্মগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আহুষ্ঠানিক 

ও নিরনুষ্ঠানিক। ধাহার! নিরনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, তাহারা যদি পুর্ব্বে কোন 

কোন অনুষ্ঠান হিন্দুমতে করিয়া শেষে ব্রাহ্গধশ্মমতে অনুষ্ঠান করিতে সাদ 

হন, তাহা হইলে কে আর তাহাকে আদরের সহিত আছুষ্ঠানিক দলে গ্রহ 
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করিতে প্রস্তত নহেন? এক বার অনুষ্ঠান করিয়া, আবার অনুষ্ঠান না 

করেন, এ মংশয় করিয়াই বা কে পশ্চাৎ্পদ হইয়া থাকেন? অনেক ব্রাঙ্গের 

একপ দুর্দিশা হইয়াছে দেখিয়াও, সর্বদা আমাদিগকে, নিরহুষ্ঠানিকগণকে 
অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিলে, তখনই গ্রহণ করিতে হয়) পরে তাহার ঠিক 

থাক না থাকার জন্য তিনি দ্বায়ী। কেশবচন্ত্র নিরনুষ্ঠানিক বরকে এই 

বিশ্বানে কন্তা দান করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আনুষ্ঠটানিকই 

থাকিবেন। প্রমাণ হইয়। গিয়াছে যে, কেশবচন্দ্রের এরূপ বিশ্বাস করা কিছু 

অনঙ্গত হয় নাই। 

বাজা “ব্রাঙ্ষন্বভাববিশিষ্ট” এ কথার অর্থ বিরোধিগণ হঁদয়গম করিতে 

পাবেন নাই । ত্রাঙ্ষস্বভাবই বা কি, অত্রাক্ষস্বভাবই বা কি? মানবসাধারণ 

স্বঙাবই কি ত্রাঙ্ষন্বভাব নহে? এ সকল কুটিল প্রশ্ন সহজে মনে উপস্থিত 

হয, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবস্বভাব 

্রাঙ্ম ভাব হইলেও, জনপমাজে স্বভাবের বিকারেরই নিতান্ত আধিক্য । 

যেখানে স্বভাব অবিকৃত 'আছে, বিনয় ও নিরহগ্কার আছে, বিষয়ানুরাগেব 

অল্পতা বিদ্যমান, সেখানে ব্রাঙ্ষস্বভাববিশিষ্টত" আমরা সহজে দেখিতে 

পাই। রাজাতে যে আজ পধ্যন্তও সে স্বভাবের অভাব হয় নাই, যাহারা 

তাহাকে জানেন, তাহার! ইহাব প্রমাণ দিবেন । “রাজা মে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বর- 

বাদী 'থিইট্ট', তাহ লিখিষ! দিতে হইবেগ এই নিবন্ধনটি সন্বন্ধে বিবোধিগণ 

আপত্তি উত্থাপন করেন যে, লিখিয়।৷ দিলেই কি কেহ ব্রাহ্ম হয়? 'লিখিয়া 

দিলেই ব্রাহ্ম হয়” এই নিয়ম ব্রাঙ্ষঘমাজে অনেক দিন হইল প্রচলিত আছে। 

'আমি ব্রাহ্মধন্মের মূল সত্যে বিশ্বাম করি” এই কথাগুলিতে স্বাক্ষর করিয়া 

দিধা কত বাক্তি ব্রাঙ্গ হইয়াছেন, ইহা আর কে না জানেন? রাজ] যদি 

সেইরূপ লেখায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবিশ্বাস করিবার 

কারণ কি আছে? ভবিষ্যতে যদি তিনি আপনাব লেখামত বিশ্বাস রক্ষা 

ন। করেন, এ সংশয় করিয় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে কাহাকেও আব 

গ্রহণ করিবার উপায় থাকে না; পচিশ বংসর এক জন ব্রাহ্ম থাকিয়া, পরে 

বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে, তাহাকে ব্রাপ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এই নিয়ম 

প্রবন্িত করিতে হয়। রাজা! পূর্বে কোন দিন ত্রদ্ষমন্দিরে আসেন নাই, 
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উপদেশ, গ্রহণ করেন দাঁই, এ 'সাঁপতিও প্রচুর নহে। রাজা কখন পর্বে 

কলিকাতায় ছিলেন না অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন, শিক্ষাপ্রভাবে 

তাহার 'পৌত্তলিকতায় 'বিশ্বাস চলিয় গিয়া একেখ্রে বিশ্বাস স্থিরতর হইয়াছে, 
ইহা জানিলেই যথেষ্ট । 

(৩) খর ও-কম্যার শরীর মনের বিবাহীর্থ উপযুক্ততা ব অনুপযুক্ত! 

এখানে বয়স ও শিক্ষা এ উভয়সশ্বন্জধে বিচার উপস্থিত হইতেছে । এ 

কথা ঠিক যে, কন্যার চতুর্দশ 'এবং ঘরের অষ্টাদশ বর্ষের কথা দৃঝে 
ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের আইনে নান পক্ষে যে বয়স 
ধরা হইয়াছে, তীাহাও এখানে 'যখন পুর্ণ হইল না, তখন অপূর্ণ বয়সে 
বিধাহগান অধশ্ঠ গহিত মনে হইতে পারে । গহিত মনে হয় বলিযাই, 

কেশবচন্দ্র প্রথমে বিবাহ দিতে সশ্মঘত ছিলেন না। গবর্ণষেপ্ট যখন 

অঙ্গীকার করিলেন, এ বিবাহ 'বিবাহ নহে, অর্থাৎ বর কন্যার ম্বামি- 

সত্ীক্ঘপে একত্র বাসের হেতু হইবে না, তখন আর কেশবচন্দ্রের আপত্তি 
করিবার 'কারণ অন্পই থাকিল। গবর্ণমেণট এ অঙ্গীকার না করিলে, 

তিনি কুচধিহারের অপর কাহারও অঙ্গীকারে ঈদৃশ সম্মতি কখন দিতেন না। 

তিনি বিশ্বাস করিতেন, গবর্ণমেপ্ট যে অঙ্গীকার করিধেন, সে অঙ্গীকার অব 

প্রতিপালিত হইবে । লর্ড লবেম্স, সার 'উইলিয়ম' মিউর, ডেলিনিউম এবং 

ইংলগ্ডের অনেকগুলি পত্র 'বয়সের 'অল্পতা-সত্েও বিবাহ অনুমোদন করেন, 

এবং এইদ্প বলেন যে, যে স্থলে “একটী রাজোর 'ভাবী কল্যাণ নির্ভব 

করিতেছে” সৈ স্থলে "বয়সবিবেচনায় যর্দি কেশবচঞ্জ্র গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব 

অগ্রাহ করিতেন, তাহা হইলে গুরুতর 'দাযিত্ব তীহার উপরে নিপতিত হইত।” 

কেশবচন্দ্রের এইক্প 'মতবশতই তিনি গবর্ণমোণ্টর প্রস্তাবে সম্মতি দান 

করিয়াছিলেন ৷ গবর্ণমেশ্ট যখন রাজাকে -ইংলগ্ডে পাঠাইষেন, অথচ বাগান" 
স্বরূপ বিবাহ -না দিয়! রাজাকে ইংলশে পাঠাইতে পারেন পা বলিয়া নির্বান্ধ 
প্রকাশ করিলেন, তখন ফেশবচজ্জ্র গধণমেণ্টের কথা রক্ষা করিলেন, ইহাতে 

কোন দোষ-ম্পগিতেছে না। বয়সের নিয়ম কাধ্যত: বক্ষা করা হইবে, গবর্ণমেপ্ট 

যখন এ অঙ্গীকার করিলেন, তখন কুচবিহারে যখন বিবাহের আইন খাটে 

না, তখন সে দেশৈর 'সম্পর্কে বয়মের বিচার অকিঞ্চিৎকর | ক্রান্মগণ মধ্যে 
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ইতঃপূর্ব্ব অপূর্ণ বয়সে অনেক বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার নিবন্ধন 

ছিল যে, কন্তা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে বরকন্া স্বামিত্বীসন্বন্ধ স্থাপন করিবেন 
না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্যকর্শে এই নিয়মের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, পর 

'ময়ে এ নিয়ম ব্রাঙ্ষগণ ম্বতঃ রক্ষা করিবেন, ইহা জানিয়া আর কন্তার 

শ্ুথে তাদৃশ কথা উচ্চারিত হইত না। কোন কোন বিবাহে এরূপ কথা 

টচ্চারিত হয় নাই, প্রতিবাদিগণের ইহা বলিয়া দোষ ধরিবার কোন কারণ 

মাই। যে ছুই বিবাহ তাহার! দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একটি 
বিবাহে কন্যা যৌবনলক্ষণাক্রাস্তা ছিলেন, অপর বিবাহে বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে 
াখিশ্বীসম্বন্ধ ঘটে নাই। 

পাত্র পাত্রীর বিবাহের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছিল কি না? এ প্রস্থ লইয়া 

বিচাব অনধিকারচচ্চ1। কেশবচন্দ্র কন্যার বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করেন 

নাই, বিবাহসম্বন্ষে তিনি সম্যক প্রকারে ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন, এ 

কথাব দহিত তিনি কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন নাই, ইহার কোন যোগ 
নাই। বিবাহের জন্য শিক্ষা এবং বি্যাদি শিক্ষা এ ছুয়ের কি কোন পার্থক্য 

আছে? বি্যা্দি শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করে, সর্বপ্রকারের 

করতব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি বিবাহসম্পর্কীণ কর্তব্যজ্ঞান স্্তি 

পায় না? চতুদ্িশ বৎসরের কয়েক মাপ বাকি ছিল, ইহাতেই কি শিক্ষা 

অসম্পূর্ণ ছিল? এবং সেই কয়েক মান পূণ হইলেই কি শিক্ষা পূর্ণ হইত? 

কলতঃ কেশবচন্দ্র চিন্তিত সংসারী ছিলেন না বলিয়া, আপনার কন্যার শিক্ষা 

ও উপযোগিতাবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মনুষ্যপ্রকৃতির 

গভীরতম স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিযা, এক জনের চরিত্র ও মনের গতি বুঝিয়া 

লইতেন; তিনি আত্মকন্তার চরিত্র, মন ও উপযোগিতা জানিতেন না, এ কথা 

বল| সাইসিকতা । কেশবচন্দ্র যে উপযোগিতা আপনার কন্যার ভিতর দেখিয়া- 

ছিলেন, সে উপযোগিতাবিষয়ে যে তাহার ভ্রম হয় নাই, তাহা পর সময়ে 

প্রমাণিত হইয়াছে । রাজার বিবাহের উপযোগিতা ছিল কিনা, এ গ্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা বিফল। রাজপরিবারে বিবাহসন্বদ্ধে উপযোগিতা! অন্য সমুদায় 

পরিবারের ব্যক্তি হইতে সত্বর উপস্থিত হয়, ইহা স্বদেশে সর্বকালে প্রসিদ্ধ 

মাছে। এ কালের কথা দূরে, মহাভারতের সময়েও বিশেষ স্থলে যোড়শবর্ধীয় 
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রাজতনয়ের বিবাহ হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট রাজাকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত 
জানিয়াই, বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া শিক্ষার পূর্ণ তা-সাধন জন্য ইংলগ্ডে লইয়া 

যাইতে প্রস্তৃত ছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আর এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কে 
প্রয়োজন দেখা যায় না। 

(৪) বিবাহপদ্ধতি 

পৌত্তলিকতাবিবাজ্জত বিশুদ্ধ হিন্দুপদ্ধতি ব্রাহ্মপদ্ধতি কি না, এ প্রশ্ন 
শুনিতে নিতাস্ত গুরুতর) কিন্তু মূল বিষয় পর্যযালোচনা করিলে, তত গুরুতব 
মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রাক্ষবিবাহ যৌবনবিবাহ, এ জন্য পদ্ধতি 
কিছু বিশেষ করিতে হইয়াছে, যেমন উভয়ের সম্মতিগ্রহণ । উদ্ধাহপ্রতিজ্ঞাব * 

প্রথমাংশ আইনের অনুরোধে নিবদ্ধ হইয়াছে । এই ছুই ব্যতিক্রম ছাডিঘ! 

দিলে, আমর! দেখিতে পাই, হিন্দুপদ্ধতি হইতে বরণার্দির মধ্যে যে গকল 

পৌত্তলিকতাংশ আছে, তাহ! পরিত্যাগ করিয়৷ সমুদয় গ্রহণ করা হইমাছে। 
যেমন, “এই অর্থ্য আপনি গ্রহণ করুন,” এ স্থলে হিন্দুবিবাহপদ্ধতিতে অর্ঘ্য 

দেবতা, এবং সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া জামাতা বলেন, “হে অর্থ্য, তুমি 

অন্ধের দীপ্তি্বরূপ, আমি যেন তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিত্বরূপ হই |” “তোমাৰ 

হদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক” এ মন্ত্র হোমান্ধে জামাতা 

যখন অন্ন গ্রহণ করেন, সেই স্থল হইতে গৃহীত হইয়াছে । এ স্থলে বৈদিক 
অন্নদেবতার প্রাধান্য । দেবসন্নিধানে প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্বক এই মন্ত্র উচ্চারিত 

হইয়া থাকে; কিন্ত ব্রাঙ্মবিবাহে সে সংশ্রব'পরিত্যাগ করিয়া এই মন্্র্টি গ্রহণ 
করা হইয়াছে । এই মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি মন্ত্র সংযুক্ত কর। হইয়াছিল, 

সেটি সপ্ঠপদীস্থানে পঠিত হইত, “আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থিতি করুক, 

আমার চিত্তের মত তোমার চিত্ত হউক।” এই মন্ত্রটির মধ্য বৃহস্পতির 

নিকটে প্রার্থন। আছে । কলিকাতাসমাজ “বৃহস্পতি” শব্দের স্থলে “ ধন্মাবহ' 

শব্দ পরিবন্তিত করিয়াছিলেন, এপ শব্দপরিবর্তন ধর্ম ও সত্যসঙ্গত নয় বলিয়া, 
শি শি শীশিশিশাি তি তি শাীক্সি স্পা-০ 

* উদ্ধাহপ্রতিজ্ঞায় কন্তা পাত্রের নাম উল্লেখ করেন, ইহ! বর্তমান লৌকিক ব্যবহারে অহিন্দু 

বলিগ্লা মনে হয়; কিন্তু বিবাহপদ্ধতিতে ফধুবতার। দেখাইবার পর কন্ত ঘখন প্রতিজ্ঞ! করি- 

তেছেন, পতিকুলে ফ্রুংতার়।র ন্তায় অচল হইয়া! থাকিব, তখন তাহাতে 'আমি অমুকের অমুকী 

বলিয়। নামোল্েখ করার পুথা আছে। 
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তারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজের পদ্ধতিতে এ মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। “তুমি 

আমার সথা হও, আমি তোমার সখী হই” এ মন্ত্রট সপ্চপদগমনানস্তর যে 

আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়, তদন্ুরূপ করিয়া নূতন রচিত। এ মন্ত্রের দেবতা 

কন্ঠ, কিন্ত ব্রাহ্মবিবাহে তাদৃশ দেবতার কোন সংস্রব নাই। ভারসম্্রদান 

যে প্রণালীতে নির্বাহ হয়, উহাও হিন্দুবিবাহের পদ্ধতিগঙ্গত। পূর্বে ইহাতে 

কিছু ইতর বিশেষ ছিল না, কলিকাতালমাজের পদ্ধতিতে উহ্ন৷ অবিকল গৃহীত 

হইয়াছে । ভারতবরধীয় ব্রাঙ্গদমাজ কন্যামন্প্রদান ও গোত্রাদির উল্লেখ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন, কেন না কন্ত। দানীয় সামগ্রী নহেন, গোত্রাদি নিতাস্ত অনিশ্চিত 

বিষ । ব্রাহ্মবিবাহে পৌন্তলিকতা বর্জন করিয়া যে মস্তাদি গ্রহণ করা হইয়াছে, 

ইহ কাহারও অস্বীকার করিবার উপাম নাই। 

কুচবিহারবিবাহে হিন্দুবিবাহের পৌন্তলিকতাংশ বিসঙ্জন করিয়া, পদ্ধতি 

গ্বির করাতে কি যে ভীষণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, যাহারা হিন্দুবিবাহৃপদ্ধতিব 

আগ্যস্ত সমালোচনা করিবেন, তাহাদের মহজে হৃদযঙ্গম হইবে। তত্দারা 

হিন্দুধর্মের যে উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 

বিবাহের প্রায় সকল মন্ত্রগুলি বৈদিক। বৈদিক মন্ত্রের একটি বণের স্থলণ 

হইলে সর্ববনাশ উপস্থিত হয়, ইহা সকল হিন্দুর বিশ্বাপ। "মস্থোহীনঃ ম্বরতো 

ব্তো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ৮--স্থরবর্ণে হীন হইলে বা মিথ্যা প্রয়োগ 

কবিলে কেবল সে অর্থ হয় ন।, তাহা নহে, “ম বাখজে। যজমানং হিনস্তি”__সেই 

বাজ যজজমানকে হিংসা করে। বৈদিক মন্ত্গুলিকে উড়াইঘা দিয়া বা ব্যতিক্রম 

করিয়া হিন্দুবিবাহ থাকিতে পারে, ইহা! কোন প্রকারে কোন হিন্দু বলিতে 

পারেন না। কেশবচন্দ্র ও গবর্মেন্ট কুচবিহ্বারবিবাহে থে হিন্দুধর্মের প্রতি 

কিরূপ আঘাত করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায়না। প্রতিবাদিগণ মনে 

করিয়াছেন, বিষুশবের স্থলে ব্রন্ষশব (ব্রদ্ঘশব উচ্চারিত হয় নাই, ঈশ্বরণবর 

উচ্চারিত হইয়াছিল ) পরিবর্ডন করা আর একটা বিশেষ কি? হিন্দুবিবাহ- 

পদ্ধতিতে গ্রন্থিবদ্ধনে ও সপ্তপদীগমনের মধ্যে বিষুশব আছে, অন্তর বিষু 

ধৰের প্রয়োগ নাই । বিবাহমনত্রমুদায়ের প্রধান দেবতা সা, চক্র, যম, 

কাল, প্রাত:স্ধযা, দিবা! রজনী, বায়ু, দিকৃপতি পৃথিবী, আকাশচর দেবগ”, 

বিরাট, অর্ধ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, ধা, বিফু, মহের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কাম, 

১৫৫ 
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অগ্নি, দ্যুলোক, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেব।, পৃষা, কন্যা, প্রজাপতি, ইঞ্জ, ফ্রব! এক 
পৌত্তলিকতাবিবজ্ন প্রতিজ্ঞায় এতগুলি টবদিক ও পৌরাণিক দেবতা বহিষ্কৃত, 
অবমানিত, ধিক্কত হইয়াছে, ইহা কি সামান্য কথা ! 

বিবাহপদ্ধতির অস্থিরাবস্থায় কুচবিহারে গমন করিয়া কেশবচন্দ্র আপনাকে 
বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছিলেন, ইটি তাহার পক্ষে বিবেচনার কার্ধয হয় নাই, এ ভ্রম 
অনেকেরই মনে রহিয়াছে । “সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন” ধন্মতত্বে ও 
তাহার অনুবাদ মিরারে যখন বাহির হয়, তখন ভ্রমক্রমে একটি টেলিগ্রামেব 
কোন উল্লেখ হয় না। পরিশেষে পর পক্ষের ধশ্মতত্বে এ ভ্রম সংশোধিত হঘ। 
এখনও পদ্ধতি স্থির হয় নাই, এই কথার প্রতিবাদের উত্তর রবিবার অপবান্রে 

কুচবিহার হইতে এইরূপ আইসে যে, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে 

প্রচলিত হিন্দুরীতি যেরূপ পরিবর্তন করিতে ইতিপূর্বে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই 
রূপ কর হইবে। দুঃখের .বিষয় এই, ধাহার। ব্রা্ষগণের প্রতি নিবেদনের 

ইংরেজী অন্থবাদ দেখিয়াছেন, তাহারা আর সংশোধন ইংরাজীতে অনুবাদিত 
দেখিতে পান নাই । স্থৃতরাৎ পরসময়ে ধাহারা কেশবচন্দ্রের জীবন লিখিয়াছেন, 

তাহারাও কেশবচন্দ্রের বিবেচনার কাধ্য হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

যখন সংশোধিত পদ্ধতি অন্ুপারে কাধ্য হইবে, এরূপ টেলিগ্রাম কুচবিহাব 

হইতে সমাগত হইল, তখন আর তথায় গমন করিবার কি বাধা থাকিতে 
পারে? পদ্ধতি অনিদ্ধারিত থাকিবার অবস্থায় গেলে অবশ্য সাহলিকত। হইত, 

কিন্তু যখন সংশোধিত পদ্ধতি অন্ুনারে কার্ধা হইবে, ইহা কেশবচন্দ্র জানিতে 

পাইলেন, তখন আর কে তাহার প্রতি অবিষৃষ্যকারিতার দোষারোপ 

করিতে পারে? 

€ ৪) বাগাশ 

হিন্দুগণের বিবাহুমাজ্ঞই বাগ্দান, কেন ন। বিবাহের পরই স্বামিস্ত্রীভাব হয় 

ন।, প্রতিবা্দিগণ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বাগান যে একটা বিশেষ কিছু 
নহে, ইহা প্রতিপান করিতে যত্ব করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও 

দাক্ষিণাত্যে বিবাহ-ব্যাপার যে বাগদান স্বরূপ রক্ষিত হয়,.ইহা অনেকটা বলা 
যাইতে পারে; কিন্তু বঙ্গদেশে ত্রিরাত্রির পরই যে এ নিয়ম.ভঙ্গ হয়, তাহা আর 

কে না জানেন? বঙ্দেশের এ বিষয়ে এমনই কুরীতি যে, তাহা ন্মরণ করিলেও 
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ঘুণা হয়। কুচবিহারপ্রদেশে এ সম্বন্ধে যে প্রকার অনীতি প্রচলিত, তাহা 

ধাহারা জানেন, তাহার! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, বিবাহকে বাগ্াানরূপে রক্ষা 

করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কত দূর উচিত কার্য হইয়াছিল । 
প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ বলপ্রকাখও ঘটিয়াছিল। 

(৬) বিবাহকালে পৌত্বলিকতাদোষসংশ্রব 

এই বিষয়টি ভাল করিয়া পর্ধ্যালোচনা করিবার বিষয়। যখন কন্যাযাত্রী 

বিবাহসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বিবাহমগ্ডপে ঘট 

৪ বন্বাচ্ছাদিত কি একটি পদার্থ সজ্জিত রহিয়াছে । একতে! ঘট দেখিলেই 

ভয় হ্য, তাহার উপর আবার বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্ত, ইহাতে লহজেই মনে সংশয় 

উপস্থিত হইবার কথ যে, বিবাহমণ্ডপে পৌত্তলিক দেবত। স্থাপিত রহিয়াছে । 

কোন প্রকার পৌন্তলিকতানংন্রব না হয়, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং 

ডিপুটি কমিশনার বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তাহার নিকটে এই গভীর 

সংশয়ের কথা উখাপিত করা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ মণ্ডপন্থ প্রধান পণ্ডিতকে 

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, এ সকলের মধ্য কোন পৌত্তলিক দেবতা 

আছে কিনা? পণ্ডিত উহা! অস্বীকার করিয়া বলিলেন, না, কোন দেবতা 

নাই; এ মকল যাহ! সঙ্জিত রহিয়াছে, ইহ! দেশীয় প্রথান্পারে মাঙ্গলিক বস্তু 

প্রধান পণ্ডিতের একপ উক্তিতে কন্তাপক্ষের কাহারও কাহাবও মনে সন্ধি 

5ইল না; তাহারা নির্ধন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ইহাতে ডেপুটি কমি- 

খনার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া, ফিরুখিগণের সহিত এরূপ নির্বান্ধের তুলনা 

করিলেন এবং বলিলেন, যখন পণ্ডিতের পৌত্তলিক দেবতা আছে, ইহ। 

অস্বীকার করিতেছেন, মঙ্গলদ্রবা ভিন্ন কিছু নাই বলিতেছেন, তথন আর কি 

কবা যাইতে পারে? 

বিবাহমণ্ডপে মঙ্গলদ্রব্য ছিল, পুন্তপিক। ছিল ন।, ইহাতে পৌন্তলিকতার 

সংশব ঘটিল না, মানা গেল; কিন্ত বরের হোমস্থলে উপস্থিতি, ইহ! ক 

পৌন্তলিকতাসংক্রব নহে? রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, তিনি গবর্ণমেন্টের আজ্ঞার 

অধীন, স্থতরাং আজ্ঞাপালনার্থ হোমস্থলে বসিতে বাধ্য হইলেন হউন; কিন্ত 

এ বসাতে হোম সিষ্'ছইল কি না, এবং হোম সিদ্ধ হওয়াতে পৌত্তলিকতার 

দোষ সমূদায় বিধাহে পংক্ত হইল কি না? কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ এই ছুই 
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পক্ষের কোন এক পক্ষ এইরূপে পৌত্তলিকতার দোষসংস্ষ্ট হইলে, অন্য পক্ষেও 

কিসে দোষ আপিয়। স্পর্শ করিল না? দোষ স্পর্শ করিবে কি প্রকাবে? 

এ অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানই নয়, কেবল সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ ও 

মিথ্যা কপটাচার । কন্ত। হোমে যোগ না দিলে, হোম কোন প্রকারে সিদ্ধ 

হইতে পারে না। হোমকালে যতগুলি অনুষ্ঠানের বিষন্ন আছে, তন্মধ্যে 

এমন একটিও কিছু নাই, যাহার মধ্যে কন্তা। উপস্থিত না থাকিলে উহা পিদ্ধ 

হইতে পারে। এই অনুষ্ঠানটি ধরপ্রধান নহে, কন্তাপ্রধান। কন্যা যজ্ঞ ন| 

করিলে, ভাধ্যাত্ই সিদ্ধ হয় না। কুচবিহারের রাজা অনাধ্যজাতি, হোমে 

তাহার কি অধিকার? ক্রাঙ্ষণগণ হোম করিলেই হইল, এ কথা বলিয়া পার 

পাইবার উপায় নাই; কেন না শুদ্রজাতির বিবাহে হোম হয় না, সঞ্তপদী- 

গমন নাই, অথচ তীহাদিগের বিবাহেও অগ্নি প্রজ্লিত করিয়! কন্তার অঞ্চলি 

দ্বারা অগ্নিতে লাজ ( খৈ) বিসজ্জন করাইতে হয় । এই লাজবিসঞ্জন বিন 

ভাঙ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, সম্প্রদানাদি কিছুই স্থির থাকে না, দোষ দেখাইয়। বিবাহ 

ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া যাইতে পারে; লাজবিসঞ্জন হইয়া গেলে, আর 

বিবাহ কদাপি ভঙ্গ হয় না। কুচবিহারের বিবাহে হোমানুষ্ঠটান একটি বুহৎ 

বঞ্চনার ব্যাপার । যদি কোন সন্তাপের কারণ থাকে, তবে সে সন্তাপের কাৰণ 

এই যে, এরূপ বঞ্চনা স্বয়ং কতৃপক্ষ হইতে দিলেন, ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ 

জানিয়। শুনিয়। তাহার অনুমোদন করিলেন । এ যে কিছুই হইল না, কন্যাপক্ষ 

জানিতেন, কিন্তু জানিয়াও তাহাদিগকে এই মিথ্যাচরণের জন্য সন্তপ্ত হইতে 

হইয়াছিল, এবং তাহার! সকলেই ছুঃখিত হইয়া ০ স্থান পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। 

এখন দেখা যাউক, কন্য। বিন! হোমক্রিয়া সিদ্ধ হয় কি না? দগুপ্রণয়ণ 

অধ্যায়ে মন্থ বলিতেছেন £-- 

পাণিগ্রহণিক! মস্্াঃ কল্তান্দেব প্রতিষ্ঠিতাঃ। 

নাকল্তান্থ হ্ুচিন্ন পাং লুপ্তধর্শক্রির় হি তাঃ ॥ 
৮, ২হ্গ শ্লোক। 

এই বচন দ্বারা আমরা এই পাইতেছি যে, হোমসংযুক্ত পাণিগ্রহণিক মন্ত্র 

গুলি কন্তাতে প্রতিষ্ঠিত, স্থতরাং কন্তা না থাকিলে মন্ত্রগুলি নিক্ষল হয়, 
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কেন না] লাজবিসঙ্জন দ্বারা কন্যাই যজ্ঞকন্ম সম্পাদন করেন। টীকাকার 

কল্পক বলিয়াছেন £-- 

'অর্ধামণং দেবং অগ্নিমধক্ষত' ইত্যাদি বৈবাহিক1 মনুষ্যাণাং মস্ত্রাঃ কল্তাশবশ্রবণ।ৎ কন্যা 

ষ্বেব ব্যবস্থিত। নাকন্তাবিষয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্যবিবাহমিন্ধয়ে ব্যবস্থিতাঃ। 

“ অধ্যম। দেব অগ্নিকে ( কন্যাগণ ) পৃজা করিয়াছেন? ইত্যাদি মানবগণের 

বৈবাহিকমন্ত্রে কন্যাশব্দ শুনাতে, উহার! কন্যাগণেতেই ব্যবস্থিত, কন্যা না* 

থাকিলে কোথাও ধন্দ্যবিবাহসিদ্ধির জন্য উহার! ব্যবস্থিত হয় নাই।” কন্যা 

লাজ-বিসর্জন দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে যে ভাধ্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না, মন্থু 

তাহা আপনি বলিয়াছেন £-_ 

পাণিগ্রহণিক1 মন্ত্র নিয়তং দারলক্ষণম্। 

তেষাং নিষ্ঠ! তু বিজয়! বিদ্বপ্তিঃসগ্তমে পদে | 

্ ৮অ, ২২৭ প্লোক। 

টাকা বৈবাহিক সম্। নিয়তং নিশ্চিতং ভার্ধযাত্বে নিমিত্ম্। তৈম ক্গৈর্ঘধাশাস্তং 

গরযুকতাধ্যাত্বনিষ্পত্তেঃ । তেষাস্ত মন্ত্রাণাং 'সথা সপ্তপদী ভব ইতি মন্ত্রেণ কল্সায়াঃ সপ্তঙ্ে 

দত্ে পদে ভাধ্যাত্বনিপ্পত্রেঃ শান্ত; সমাপ্তিরবরিজ্ঞেয়া | এবঞ্চ সপ্তপদীদা 1ৎ প্রাক ভাধ্যাত্বা- 

নিপ্ত্তিঃ, সত্যান্ পড়ে ল্হাৎ নোর্ধম্। 

“বৈবাহিক মন্ত্রগুলি নিশ্চিত ভার্যাত্ব সম্পাদন করে। যথাশাস্ত সেই 

সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ভাধ্যাত্ব নিপ্ন্ন হয়। সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সথা 

সপ্রপদী ভব এই মন্ত্রের দ্বারা কন্যাব সপ্ুম পদ প্রদত্ত হঈলে ভাধ্যাত্ব নিষ্পক় 

হয় এ জন্য শাপ্তকারেরা ( ইহাকে ) বিবাহসমাপ্থি বলেন? স্থতরাং সপ্তপ্দী- 

দানের পূর্বে ভাধ্যাত্ব যখন নিষ্পন্ন হয় না, তখন যদি (দোষ জানিয়া) পশ্চাত্বাপ 
হয় ত্যাগ করিবে, ( সপ্তপদী হইয়া গেলে) আর (ত্যাগ) হয় না। 

বৈবাহিক মন্ত্রগুলির একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই সকলে 

দেখিতে পাইবেন, উহাতে ভাধ্যাত্ব সম্পন্ন হয় কেন? 

ও" কন্ঠলা পিতৃত্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামরষ্ট কন্তা উত বয়! বরং ধার! উদন্তা 

ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ | 
শে পাপী পিিোশিশাশীশশিিটিটািাসিশি শি ্পীািটি 

» কন্তা না থাকিলে' কন্তকা বন্থ! না থাকিলে, এ প্রকার অর্থ এ দুলে হইলেও, বিবাহাধি- 

নীর উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন, ইহ! বখাযখ ঞ বচনেও রহিয়াছে । 
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“এই কন্তা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিয়া বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ 

হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন । হে কন্যে, যেমন জলধারা তৃষ্ণা বিনাশ করে, 

সেইবপ তোমার সহিত আমরা শক্রদিগকে আক্রমণ করিব 1” পিতৃকুল হইতে 

পতিকুলে গমন এবং বৈবাহিক ব্রতে উত্তীর্ণ হওয়া ভাধ্যাত্ব-নিম্পাদন প্রদর্শন 

করিতেছে । গবর্ণমেণ্ট কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান না করিলে, কেশব- 

চন্দ্র কন্যার বিবাহ দিতেন না; সুতরাং কন্যাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দান 

করিয়াও বিবাহ সিদ্ধ হইল, ইহা বলা আত্মপক্ষসমর্থনমাত্র । “বেঙ্গল আড- 

মিনিষ্টেশন রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে 37018 017010919  [117000 
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[71779003 29 ০70১099০9%.__"বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইচ্ছা অন্বর্তন জগ্ 

প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পরিবন্তিত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন ত্রান্ষণগণ অন্থ- 

ঠান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন এই ব্যাপারই দেখায় যে, হিন্ুগণ কুক 

এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত” গবর্ণমেণ্ট এখানে আত্মপক্ষসমর্থন করিতে- 

ছেন, বিচারক হইয়! বিচারাসনে বসেন নাই । কোন্ হিন্পুবিবাহ ব্রাহ্মণগণ 

কর্তৃক নিষ্পন্ন না হইয়া থাকে, অথচ বিচারকালে আদালত দেখেন নে, 

অনুষ্ঠানে যথাশান্ত্র লাজবিসঙজ্জন হইয়াছে কি না? যদি প্রমাণ হয় যে, যথা, 

শাস্্ উহা! সম্পন্ন হয় নাই, বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যায়; ব্রাঙ্ষণগণ বিবাহ 

দিয়াছিলেন বলিয়া, আদালত বিবাহ সিদ্ধ করেন না। ম্থতরাং ধন্ম ও 

আদালতের বিচার এই উভয় অন্থুবর্তন করিয়া বলিতে হয়, কুচবিহারের রাজা 

্রাহ্মত্ব স্বীকারপূর্বক তংকালে ব্রাপ্ধধন্মানছসারে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, 

তাহাই সি্ধ রহিয়াছে, হিন্দুবিবাহ মূলেই দাড়ায় নাই।* 
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/977-75. এ কথাগুলি কথার কথা এবং কথার কথাতেই পধ্যবসন্ন হইয়াছে। 
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আমর। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ম্প্ই 

দেখিতে পাইবেন যে, যে ঈশ্বর কেশবচন্দ্রকে কন্তার বিবাহদানে আদেশ 

দিয়াদিলেন, সেই ঈশ্বরই তাহার ধশ্ম রক্ষা করিয়াছেন। লোকতঃ তাহার নিন্দ। 

তৎকা'লে ঘটিয়াছিল, ধর্মতঃ তিনি সে কালেও নির্দোষ ছিলেন, এখনও নির্দোষ 

চিরদিনই নির্দোষ পরিচিত হইবেন । সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটন! দেখিয়। 

বিচাব করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া গ্রকৃততত্ব কি, হবদয়ঙ্গম করে না) সথতরাং 

তাাবেব সম্বন্ধে মন্থ ভালই বলিয়াছেন £ 

একোহপি বেদবিদ্বন্দং যং বাবন্তেদ্ দ্বিজো তম; 

স বিজ: পরে। ধর্দো। নাজ্ঞ নামুদিতোইযুতৈঃ ॥ 

১২ অ; ১১৩ শ্নোক। 

“দ্বিজোত্তম, এক জন বেদবিদ্ও যাহাকে ধর্ম বলেন, উহাই পরমধর্ম) দশ 

সহস্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম বলে, তাহ! ধন্ম নহে।” বিবাহের পরদিন প্রাতে, 

কেশবচন্ত্র প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের নিকটে, ধর্মরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া যে 

তজ্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যে একান্ত মতা, তাহা এখন মকলেই 

ঈদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন। কেশবচন্ত্র বন্ধুগণকে ইহাও বলিয়া ছিলেন, 

লোকে এখন বিবাহের মুলতত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত কথা বলিতেছে, 

সমঘ আপিবে, যখন ইহার প্রকৃত তত্ব বুঝিরা তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। 

হিন্বশাপ্মজ্ঞ বাক্তিমাত্রে বিলক্ষণ জানেন, এই বিবাহ দ্বারা কুচবিহাবে হিন্দুধর্ম 

যে প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ব্রাঙ্মণগণ 

ধন বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী বৈদিক দেবতাগুলিকে বিদায় করিয়। দিয়া একেশ্বরবাদ 

বক্ষাপূর্ববক বিবাহদানে সম্মত হইলেন, ত্রাঙ্গণেতর জাতি কন্াপক্ষের পুরোহিত 

উপাধ্যায়ের পাসনান্থবন্ী হইয়া তাহার অশ্থমত মন্ত্রগুপি উচ্চারণ করিলেন, 

হিন্দুবিবাহনিদ্ধির পক্ষে প্রধানাঙ্গ অগ্নিপাক্ষিত্বে কন্টাকে অনুপস্থিত থাকিতে 

দ্থি। অশান্্রবিহিত ব্যাপার করিয়া তন্মধো বিবাহ অনিদ্ধ করিলেন, তখন 

তাহার। নিজে পৌন্তলিক হিন্দুধর্ম বিপদাপর করিয়া তৎকালে ও পর সময়ে 

কবিহার প্রদেশে ব্রান্গধর্মের জয়ের পন্থা খুলিয়া দিলেন, ইহা অবশ স্ত্রীকার 

কবিতে হইবে ॥ কুচবিহারবিবাহ ক্রাঙ্ধর্দের আদর্শ ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বিবাহ, ইহা 

বল যাইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে ্রাহ্মধর্দ আপনি অবিপন্ন থাকিয়! 
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পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে গৌরবের বিষয়। 
কেশবচন্দ্র বিনা, ঈদৃশ ঘোর পরীক্ষা মধো ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখিয়া, অপর কেহ উহ 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহার সম্ভাবন! ছিল না। ঈশ্বর স্বয়ং ধাহার 
আশ্রয়, তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলেও কিছু 
হয় না, কুচবিহারবিবাহে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে; কুচবিহারবিবাহে তত্রতা 
পৌত্তলিক হিন্দুধশ্মের মূলে কুঠারাঘাত এবং তথায় ব্রাহ্মধন্মের প্রবেশ ঘটিল, 
ইহ] ঈশ্বরেরই মহিমা । 



৫৫ 

প্রতিবাদের পরিণাম 
উত্তেজনাবশতঃ অভিম।ন ও অন্ধত। 

আমরা পূর্বাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে 'ব্রার্ঘধর্শ 

আপনি অবিপন্ন থাকিয়া, তত্রত্য পৌত্বলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।, 
আমরা ইহাও বলিয়াছি, “সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া! বিচার করে, 

ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ প্রকৃত তত্ব কি, হ্ৃদয়ঙ্গম করে না” স্ৃতরাং তাহাদের 

সগ্থন্ধে মগ ভালই বলিয়াছেন £-- 

একোহপি বেদবিদ্ধর্দং যং ব্যবস্তেৎ দ্বিজোত্বসঃ। 

স বিজ্ঞেঃ পরো! ধরো! নাজ্ঞানামুদিতোহযুতেঃ ॥ 

১২ অ, ১১৩ শ্লোেক। 

“দ্বিজোত্বম এক জন বেদৃবিদও যাহাকে ধন বলেন, উহাই পরমধর্্ম, দশ 
সহম্র অজ্ঞ যাহাকে ধন্ম বলে, তাহা ধশ্ম নহে।” বিরোধিগণের সে সময়ের 

যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, মে সকল পাঠ করিয়া অমোদের কেন, 

তাহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে । কোন এক বাক্তিকে অপাস্থ 

কবিবার জন্য আগ্রহাতিশয় জন্মিলে, লত্যাসতাজ্জান বিলুপ্ত হদ, ঘোর অন্ধতা 

উপস্থিত হয়, কুটপথ অবলঙ্থনপূর্বক এমন সকল দতাবৎ প্রতীয়মান যুকিজাল 

বিস্তার কর! হর, যাহাতে কেবল আপনার নহে, অপর শত শত লোকের চিত্ত 

কলুষিত হুইয় সত্য ও ধর্ম তাহাদের চক্ষুর নিকটে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্যায় 
প্রতিবাদ চিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে । প্রতিবাদকারি- 

গণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমরা তজ্জন্ত অন্ৃতাপবাক্য 

শুনিয়াছি। আমরা সেই সময়ের ধর্শতত্বে লিখিয়াছিলাম, “যেখানে 

উত্তেজনার কারণ আছে, সেখানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতাস্ত হুষ্ধর 

ব্যাপার হুইয়া পড়ে। উত্তেজনা মান্ষকে অপরের বিষয় চিন্তা করিতে 

১৫৬ 
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অবসর দেয় না। কোন একটি কার্য, ব্যবহার, মত বা কথা মনকে উত্তেজিত 

করিলে, দেই উত্তেজিত অবস্থায় ষদি কিছু তদ্বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা যাষ, তাহা 

হইলে প্রথমেই আমাদিগকে মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়। যদি এই 

উত্তেজনার সঙ্গে মন্ুষ্ের অভিমান সংযুক্ত হয়, তবে পূর্বোত্তেজনা আরও 

ভয়ানক আকার ধারণ করে । কেন না, উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চা যে 

পরিতাপ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, অভিমান সে পশ্চাত্তাপ জন্মিতে দেয় না। 

যি পূর্ববযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান বিরুদ্ধ নৃতন যুক্তি আনিয়া! উপস্থিত করে। 
বাস্তবিক ঘটনাকে উহ1 এমনি বিকৃত বেশে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত কবে যে, 

রক্তপিত্বদূষিত চক্ষু যেমন নির্মল আকাশে রক্তবর্ণ ঘটপট দর্শন করে, মন 

তেমনি উহার মধ্যে যে সকল বিষয় সংযুক্ত হইলে সদোষ প্রতীত হইবে, তং. 

সংযুক্ত দর্শন করে, অনেক সময়ে এমন হয় যে, কোন একটি শ্রুত বিষবেব 

সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ ভাববশতঃ অমনোনিবেশ জন্য ) বিস্বৃত হইয়। যাওয়া 

যায়, যে যে অংশ স্মরণ থাকিলে উহা কখন আপনার এবং অপরের নিকটে 

অন্যথা প্রতীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।”১) এই অংশ তাৎকালিক একটা 

ঘটন। অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, কিন্তু উহ! সে সময়ের সকল লিখিত ও 

কথিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার্দিসম্বন্ধে বিলক্ষণ নিয়োগ হয়। 

প্রতিবাদকারিগণের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত ক্লেশ হঘ' 

অন্য দিকে আবার সত্োর অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহত গৌবব, 
কেমন বিরুদ্ধ কথার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পাইতেছে, 

দেখিয়া আহলাদ জন্মে । কেশবচন্দ্রের “বিশ্বাসের এ্কান্তিকত।”, ঈিশ্বরনিষ্ঠা, 

স্বাবলম্বনঃ, এগুলি বিরোধিগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই; কিন্তু এ 

সকল গুণ তাহারা এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, যেন তজ্জন্যই তিনি অন্ঠ 

লোকের সহিত এক হইঞ্জী কাধ্য করিতে পারেন নাই । ভারতবষীয় ব্রা 

সমাজ হইতে তাহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইলেন, তাহার মূল হেতু কেশবচন্ত্রে 

এই সকল মহদ্গুণ তাহারা স্থির করিয়াছেন। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছির 

হইবার পূর্বে ভারতবীয় ব্রদ্ধমন্দির লইয়৷ কি গুকার অত্যাচার, কি প্রকার 

অভদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, পূর্ববাধ্যায়ে স্থৃতিলিপিতে তাহা সংক্ষেপে নিব 

(১) ১৮০, শকের ১৬ই আবাঢ়ের ধর্দুতব্বের ১৩৬ পৃষ্ঠ 'সত্যনিষ্া' প্রবন্ধ ্রষ্টব্য। 
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হইয়াছে ।* সে সময়ের লিপি অবলম্বন করিয়৷ পুনরায় সে সকলের উল্লেখ 
পিষ্টপেষণ। স্ৃতরাং সেগুলি প্ররূত ভাবে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও, 

পরবর্তী ঘটনাগুলিকেই আমরা ইহার বিষয় করিয়া লইলাম। বিচ্ছ্-_ 
চিববিচ্ছেদ ঘটিবার স্থত্রপাত কি প্রকারে হয়, নিম্নে উদ্ধৃত পত্রগুলি তাহা 
প্রদর্শন করিবে । 

বিচ্ছেপ্রের ত্রপাতস্থচক প্রতিবাদ কারিগণের পত্র ও তাহ'র প্রত্যুত্তর 

“মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজেব সহকাবী 

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
“বিনয় নিবেদন, 

“আমরা ভারতবর্ষীষ ব্রাঙ্সমাজের নিয়লিখিত সভ্যগণ আপনাকে এই 

* এই বিদ্বেষভাব ঘনীতৃত হইয়া শিবনাথের :1115107) 901 10)6 [3720)1)0 59177.) 

1106 বি 1015007980101) 200 0) 52019210) 31210100 52107) (05015 

1%0003)019) ও আত্মজীবনীর কতকাংশ, 'সোম প্রকাশ' ও 'সমদর্শীর কবিত| ও প্রবন্ধ সকল 

এবং অন্যান্ত পুস্তিক! গুনব করে। 

পরবস্তী কালে শিবনাথ অন্বতাপানলে দগ্ধ হন, এই অনুতাপ শেষ মুহুর্ব পধ্য্ত ছিল। 

অনেক ভুল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাহ।র ১৯১ খষ্টান্বের জানুয়ারী মাসের বক্তা 

মক্ণ, তাহার লাহোরের ১৮৯৭ খুষ্টান্বের ১৯শে নবেম্বরের বক্ততা, এবং শেষ জীবনে লিখিত 

ডায়েরী (101919) এই অনুতপ্ত অবস্থার ফল। এই 1[0127)র এক থণ্ড হইতে তাহার কন্যা! 

হমতা হেমলত। দেবীপ্রণীত “িবনাথ-জীবনীতে* দেওয়া হইয়াছে, যে আদেশব।দ ও 

নববিধান লইয়া পূর্বে শিবনাথ বিদ্রপ করিয়াছেন, পেষ জীবনে তাহা মুক্তকণে শ্বীকার 

করিযাছেন। গ্ঠাহার রচিত *গুরুকীর্তনে" রহিয়াছে 

'“দেবেন্ে। ব্রন্মবান্ ধীরো ব্রন্গাম্থাদরসে রত:। 

আদেশানুগতে। ভক্ত; কেশবে! ন্গনাধকঃ ॥ 

কেশবানুচর! তক্ত। ফোগবৈরা গ্যডৃষণ1; | 

বিজয়াঘোরগৌরাশ্চ কাস্তিচন্ত্া দয়স্তথা ॥” 

প্ীমতী হেমলত! তাহার পিতার জীবনীর ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়।ছেন-_“শিষনাথের ডায়েরি এক 

অপূর্ব ঞ্িনিস। আশ! আছে, তাহা একদিন সকলে দেখিবে।” এ পধ্যন্ত (১৩৪৩ সাল) তাহ! 

প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইত। উহ! 
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অন্থরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর সত্বর ভারতবধীয় 
ব্রাহ্মঘমাজের একটী বিশেষ সভ1 আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় আমাদিগের 
তিনটি বিষয় উত্থাপন কর! হইবে । প্রথম ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজের সম্পাদকের 
পদে থাঁক। উচিত কি না, স্থির করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ধ- 
মন্দিরে ট্রষ্টিনিয়োগসম্বদ্ধে কি কর্তবা, তাহাও নিদ্ধীরণ করিতে হইবে ; তৃতীয়ত: 
ভারতবধীয় ব্রাহ্মমমাজের নিয়মাদি সংগঠন ও সংশোধন করিতে হইবে। 

কলিকাতা | শ্রীরামকুমার ভষ্টাচাষ্য 

১৪ই মাচ্চ ১৮৭৮ খুঃ প্রভৃতি ২২ জন সভ্য ৷” 

অগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত না করিয়া, একেবারে অপরাধী স্থির করিয়া এই 

পত্র লেখাতে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রিকার এককোণে তিন কি চারি 

পংক্তিতে, অপরাধ সাব্যত্ত হইলে সভা আহত হইতে পারে, এই ভাবে গুটি- 

কয়েক কথা লিখিয়া পাঠান। প্রতিবাদকারিগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত লঙ্জা- 
কর। বিনা বিচারে নিরপরাধীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যে কেবল লজ্জাকব 

নয়, ধর্ম ও শীতি-বিগহিত, এখন হয় তো তাহাদের অনেকেই বুঝিতে 

পারিবেন। সে যাহা হউক, প্রতিবাদকারিগণ নিযে উদ্ধৃত পঞ্জখানি ( ১৮০ 
শকের ১৬ই বৈশাখের ধশ্মতবে দ্রষ্টুবা ) ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গলমাজেব সম্পাদক 

কেশবচন্দ্রকে লেখেন £- 

“মান্তবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমাজের সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু-_ 

“মহাশয় ! 

“ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটা বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য 

প্রকাশিত ন৷ হওয়ায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি ও সম্পগ্র ব্রা্গসম্গাজের প্রতি যথেষ্ট অবিচার হইল। 

এই সম্বদ্ধে আমরা, প্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত “শিবনাথ-জীবনীর" উনবিংশ, বিংশ, এক- 

বিংশ, দ্বাবিংশ. ভ্রয়োবিংশ ও চতুধিংশ অধ্যার এবং শিবনাথ-পুজ গ্রুক্ত প্রিয়নাথ ভটটাচাব) 
কর্তৃক প্রকাশিত “"অহুধি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মদনন্দ কেশবচল্র” সম্বন্ধে ছুইটী বক্তত! 

(১৯১৭ )- যাহা 41531)019 83 3551) 1১৮ 1815 71090136175” 09 0, 0. 73210681056 

(১0. 52-15, হ8০-হ2) পুস্তকে উদ্ধ ত--পড়িতে অনুরোধ করি।--( সং) 
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১৪ই মার্চ দিবসের পত্রে ভারতবর্ষীয় ত্রাঞ্ষসমাজ্জের সহকারী সম্পাদককে 

অন্গরোধ কর! হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহা কর! হয়, তথাপি ইত্ডিয়ান 

মিরব পত্রে আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়! সভা আহ্বান করাতে, আমাদের অভি- 

প্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু একান্ত ছঃখের বিষয় যে, সে সভা 
এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে। * অতএব আমরা ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 

নি্লিখিত সভ্যগণ আপনাকে বিশেষরূপে অন্থরোধ করিতেছি যে, আপনি 

আমাদের পত্তরপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়! বাধিত 

কবিবেন। 

“উক্ত সভার বর্তমান সম্পাদকের পদস্থ থাক উচিত কি না, স্থির 

করিতে হইবে এবং তত্তিন্ন ভারতবর্ষীয় ব্রা্ষদমাজের নিয়মাবলী নির্ধারণ 

উদ্বেশ্টে একটী কমিটা নিয়োগ করিতে হইবে । ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৯ শক 

(৮ই এপ্রেল, ১৮৭৮ খুঃ)। 

শ্ীশিবচন্ত্র দেব প্রভৃতি ২৯ জন।” 

এই পত্দ্রের উত্তরে যে সকল কথা লেখ! প্রয়োজন, আপনি কেশবচন্তু 

আপনার হইয়া সে কথা কিরূপে লিখিবেন, স্বতরাং সভার পূর্বাপর নিয়ম 

অশ্নুসারে সহকারী সম্পাদক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। 

পরথানি (১৮০, শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য) নিষ্ে উদ্ধৃত হইল £- 

“মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দর দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ 

সমীপে 

'পবিনয় নিবেদন, 

“ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের বিশেষ সভা আহ্বানসপ্বন্ধে আপনাদের ২৭শে 

চৈত্র দ্িবনীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাকে এ 

বিষয়ে ইতিপূর্বে আপনারা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পাদক 

মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু, আমি উহা! অগ্রা্ 

করিয়া প্রতিপ্রেরণ করি। আপনারা বর্তমান পত্রে এ অপবাদের কথা 

এইতো তালার রজার দিয়। উহ! বন্ধ কর সেই সভাসম্বন্ধে উল্লিখিত 

হইয়াছে, যে সভায় কেশবচন্্র আপনার পদচুতির প্রস্তাব করিবেন, উদ্দেস্ঠ ছিল। 

রঙ্গমনদিরে প্রতি বাদকারিগণের অভদ্াচরণে সত! আহ্বানের উদ্দেন্ট বিঘটিত হইয়। যায় 
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যে বিলোপ করিয়াছেন, ইহাতে আমি সন্তোষ হইলাম । আপনার। এক 

সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন । উহা নিতান্ত 
অসঙ্গত ও অসাধ্য। ভারতবধীয় ব্রাহ্মলমাজের সভ্য বঞ্ধে, হায়দরাবাদ, 

মান্াজ, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি নান! দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন; তাহাদিগকে 
এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় একত্র করা আপনার। কথন 

সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং কেবল কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের 

কতিপয় ত্রাঙ্ধ লইয়! কোন গুরুতর বিষয় মীমাংসা করাও, বোধ করি, আপনারা 

যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন না। সামান্ নিব্বিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য 
সত্বর সভা ডাকিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। কিন্তু যে বিষধ লহযা 

আপনার। সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় এত আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং 

যাহাতে উভয় পক্ষের কথা স্থিরভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক, এমন কোন 

প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভাবতবর্ষস্থ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অস্ততঃ হয় 

মাস পূর্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । প্রতিব্সরে নিয়মান্চুদ্ূপ ভারতবধায় 
ব্রা্মমমাজের সান্বসরিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং উহাতে কম্মচারী 

নিয়োগ করা হয়। যদি কোন কম্মচারীকে পদচ্যুত করা আপনাদিগের 
অভিপ্রেত হয়, আগামী মাধ মাসে সাম্বংসরিক সভায় আপনারা এরূপ প্রস্তাব 

করিতে পারেন। যর্দি আপনারা তত" দিন বিলম্ব করিতে না৷ পারেন এবং 

সভা আহ্বানের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়। থাকেন, তাহা হইলে কি দোষের অন্য 

বর্তমান সম্পাদককে পরিবর্তন করা আবশ্তন্ক এবং কি কি নিয়ম নির্ধারণ 

করিতে আপনারা সঞ্ল্প করিয়াছেন, তাহ। আমাকে সত্বর পিখিয়া পাঠাইবেন, 

যেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথ। সাধারণের গোচর করিয়া সভা আহ্বান করিতে 

হইবে । আপনাদের পত্র পাইলে আগামী আশ্বিন মাসে ভারতবষীয় ত্রার্গ- 

সমাজের একটী বিশেষ সভা আহবান করিতে চেষ্টী করিব। ৩রা বৈশাখ, 

১৮*০ শক (১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৮ খুঃ )। 

শ্রপ্রতাশচন্দ্র মজুমদার । 

সহকারী সম্পার্দক।” 

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন £-- 
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“মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 

ভারতবীয় ব্রাহ্মমমাজ সহকারী সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু-_ 

“মহাশয়! 

“আমাদের ২৭শে চৈত্র দিবশীয় পত্রের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, 

তাহ। আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, আপনি 

আমারদের পনের উত্তর দিয়াছেন, তাহ] সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও আদেশক্রমে 

দ্ঘাছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে তাহার কোন 

উল্লেখ দ্রেখা গেল না। দ্বিতীয়ত; আপনার পত্রের মধ্যে কয়েকটা! কথা 

দেখিযা আমরা বিশেষ বিন্মিত এবং ছুঃখিত হইলাম । আপনি লিখিয়াছেন 

যে, আমাদের পূর্বব পত্রে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা ও অপ্রমাণিত 

অপবাদ লিখিয়াছিলাম; আগনি একা যদ্দি তাহাকে নিদ্দোষী জ্ঞান করেন, 

অথবা! আমাদের কেহ য্দি তাহাকে দোষী মনে করেন, তাহা দ্বাবা তো 

কোন মীমাংসা হইতে পারে না। সে পক্ষে অধিকাংশ মভ্যের মত নির্ণয় 

করা প্রয়োজন । এই জন্যই সভা আহ্বানের আবশ্তক। এরূপ স্থলে যে 

মকল বিষয়ের জন্য অনেক ব্রা্ধ ছুঃথ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনাদের 

উক্তি অনুসারে যে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদশিত হইয়াছে, আমাদের 

পত্রে সেই সব বিষয়েরই উল্লেখ করাতে যে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষ! 

বাবহারে সাহসী হইয়াছেন, ইহাই আশ্চধ্য। আমাদের পূর্ববপত্রে সম্পাদক 

মহাশয়ের নামে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবাব তাহার বিলোপ 

কবা হইয়াছে বলিয়। আপনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সন্ঠোষ- 

প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। আমরা সম্পাদককে নির্দোষী বলিতেছি বা 

তাহাকে দোষী বলিতে সাহসী নই, এরূপ নহে; দোষের উল্লেখ অনাবশ্ঠক 

বোধে দ্বিতীয় পঞ্জে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সে যাহা হউক, আপনি যে 

কারণে আমাদের অন্থরোধ রক্ষা করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা 

আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। প্রথমত: আপনি বলিয়াছেন যে, 

ভারতবর্ীয ব্রাহ্মমমাজের মভ্যগণ ভারতবর্ষের নান। স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক সপ্তাহ 
কালের মধ্যে তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া সমবেত করা অসাধ্য ও অনস্ভব। এই 

আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনারাই কিছুদিন পূর্বে ঠিক 
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এই প্রশ্নেরই বিচারের জন্য প্রকাশ্থ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রা্ম- 

সমাজের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে একসপ্তাহ কালেরও সময় দেওয়া 

হয় নাই। আমরা আমাদের দ্বিতীয়পত্র-প্রেরণের অস্ততঃ ছুই সপ্তাহ পূর্বে 
সম্পাদক-পরিবর্তনবিষয়ে মফঃম্বলস্থ সমাজসকলকে মত প্রকাশ করিতে 
লিখিয়াছি * এবং সভা আহ্বানের অভিপ্রায় জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা 
আহ্বান করিলে সংবাদ ন। পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ যদি নিতান্ত 

সকলের অবগতির জন্য সময় দেওয়া আবশ্তক বোধ হয়, তাহা হইলে তিন 

সপ্তাহের সময় দিলেই ষথেষ্ই বোধ হর; কারণ ভারতবর্ষে এমন কোন সমাজ 

নাই, যেখানে সঞ্তাহকালের মধ্যে পত্র না যায়। 

“২। মাঘমাসের সভায় যে সাহ্বৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সাধারণত: 

কর্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি কশ্ম হইতে পারে; কিন্তু বর্তমান কাধ্যটা বিশেষ কাধা, 

এজন্য বিশেষ সভা আহ্বান অযুক্ত নহে । 

”"৩। আমরা কি দোষের জন্য সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাহি, 
আমাদের প্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনকুল্পেখ পুনরুক্তিমাত্র। তথাপি 
আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়। বলিতেছি। আমরা বিবেচনা করি, 

ভারতবর্ীয় ত্রাহ্ষসমাজের অবলম্িত মতের বিরুদ্ধাচরণ ও বাল্যবিবাহের 
পোষকতা করিয়াছেন এবং বিবাহস্থলে বরপক্ষের আপত্তিতে নিজের 

পরিবর্তে স্বীয় ভ্রাতাকে সম্প্রদানকাধ্যে ব্রতী করিয়া, রাজকুলপুরোহিত দ্বারা 

মস্ত্রপাঠের অনুমতি দিয়া, বরপক্ষ কে।ন কোন পৌত্বলিকতাচরণ করিবেন 

জানিয়াও সে বিবাহে সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্থাপনাদি- 

সত্বেও বিবাহে যোগ দিয়া এবং বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঞগ্গদকলকে হীন, 

বিকলাঙ্গ ও পৌত্তলিক ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া, পৌত্তলিকতার অনুমোদন, 
ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ আদর্শকে মলিন এবং ব্রাঙ্গবর্গকে লোকের চক্ষে হীন 

ও স্বণিত করিয়াছেন; এই সকল কারণে আমরা তাহাকে সম্পাদকের 

পদের অনুপযুক্ত এবং এই বিষয় মীমাংসার জন্য সভা আহ্বান করিতে 
অস্ুরোধ করিতেছি। 

শি পাপী শী শি 

ক অতি আশ্চধ্য এই সে, এত যত্বে কেবল তেরটি ব্রাক্মনযাজ হইতে বিরোধিগণ এ এ বিষয়ে 

সবয় পাইয়াছিলেন। ইহার মধোও আবার কোন স্থগে বিভক্ত দল হইয়াছিল। 
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"| কোন্ নিয়ম নির্ধারিত ও পরিবদ্ধিত হইবে, ভাহা সবিস্তর এখন 
বণনা করা অগাধ্য ও অনাবশ্যক; তদুদ্দেশে একটী কমিটী নিয়োগ করিলেই 
£ইবে এবং আমাদের পত্রে আমর! তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অবশেষে 
আমাদের পুলরায় অহ্থরোধ যে, আপনি এই পত্রগ্রাপ্থির পর এক সপ্তাহের 
অনধিক কালের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজের সভ্য দিগের 
একটী সভা আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার অধিবেশনের 
মধ্যে তিন সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর যদ্দি আমাদের এ 

অন্গুরোধও গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয়, তাহ। হইলে তিন চারি দিনের মধ্যে 
আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। 
২৫খে এগ্রেল, স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে 
১৮৭৮ খুঃ | ] শ্রীশিবচন্ত্র দেব ।” 
এই পত্রের উত্তর যত শীন্ পাইবার আকাঙ্রা। জ্ঞাপন করা হইয়াছে, 

তত শীঘ্র উহার উত্তর দেওয়! হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষা! না করিয়াই, 
প্রতিবাদকারিগণ টাউনহলে সভা আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার 
কয়েক দিন পূর্বে, নি়লিখিত প্রত্যুত্তর "পত্র (১৮০* শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের 
ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র বাবুকে প্রদত্ত হয়: 

“মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব 
মহাশঘ সমীপে 

“মবিনয় নিবেদন, 

“আপনার ২৫শে এপ্রেল দ্িবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মকল নভাত্তে 

নিয়ম আছে, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রা্দির উত্তর দেন, এবং 
উভয়ের পৃত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রাহথ হয়। রী 

২। অপবাদ মিথ্যা কি না, এ বিষয় সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিত। 
কিন্ত আপনাদের পত্রে অপরাধ দিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত পদচাত হওয়া 
আবশ্যক. কিনা, এই প্রশ্থ্ের মীমাংসা জন্য সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা 
ইইয়াছিল। যত দিন না বিচারিত ও প্রমাণিত হয়, তত দিন উক্ত অপবাদ 
'মিথ্যা ও অপ্রমাণিত” বলিতে সাহসী হওয়া অযৌক্তিক নছে। এবার 
মাপনারা “অগ্রমাণিত' কথাঁটী এক প্রকার স্বীকার করিয়! লইয়াছেন দেখিয়া 

১৫৭ 
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আমি আমার প্রতিবাদ সফল হইয়াছে, মনে করিতেছি । আপনি বলিয়াছেন, 
“অধিকাংশ সভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন, এই জন্যই সভা আহ্বানের 
আবশ্যকতা ।, “মত নির্ণয় করা” এবং প্প্রমাণিত” বলিয়া সিদ্ধান্ত 'করা, এ 

দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, আপনারা অবশ্য স্বীকার করিবেন। 

যাহ! হউক, এত দিনের পর আপনারা মানিলেন যে, সম্পাদকেব দোষ এখন 

সিদ্ধান্ত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের কি মত, তাহা নির্ণয় 
করিতে হইবে । 

“৩। বিজ্ঞাপনসন্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে যখন এক 
সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন দ্বার] সভা আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন 

এবার আমাদের আপত্তি করা অনুচিত । গতবারে সম্পাদক মহাশয় নিজে 

পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল; স্থৃতরাৎ অন্যেব 

মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না এবং সমস্ত সভ্যের উপস্থিতিরও প্রয়োক্গন 

ছিল নাঁ। কিন্ত ব্রন্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব কবিবাব সমঘ 

আপনাদের দলস্থ লোকেরা যেরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অসহা ব্যবহার 

করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচাতির প্রস্তাব করিতে সাহপী 

হইতে পারেন নাই। আপনার] যদি সকল সভ্যের মত লইয়!, সম্পাদক পবিবর্ভন 

কর! উচিত কি না, ইহ] নিদ্ধারণ করিতে ইচ্ছা কবেন, তাহা হইলে প্রতোক 

সভা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পাবেন, 

একূপ উপায় কর। আবশ্যক । এই জন্য আশ্বিন মাসে সভা ডাকিবাব 

প্রস্তাব করা হয়। 
6৫ ৪। সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনার। যে ছুইটী প্রধান অভিযোগ 

করিয়াছেন, তাহার স্থবিস্তার প্রতিবাদ ভারতবর্ষায ব্রাক্ষদমাজ হইতে আমার 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে । যে সকল ক্রিয়া তাহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতপারে 

সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাহার পক্ষ হইয়া উক্ত প্রতিবাদপত্রে আমি 
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি; স্থতরাং যখন এ বিষয়ে রীতিমত মীমাংসা ভারত- 

বর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের নামে হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর অধিক কিছু 

লিখিতে পারি না। 

“৫1 আমি ছুঃখিতাস্তঃকরণে আপনাদিগকে অবগত করিতেছি যে, 
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ত্বরায় সভা আহ্বান না করার অন্যতর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশাস্ত 

অবস্থা। পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে এক দ্দিবন সভাস্থলে এবং অপর দ্রিবস উপাসনার 

সময় আপনাদের দল যেরূপ ধশ্মবিরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন, 

তাহাতে কর্তৃপক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিশের সাহায্য জন্য আবেদন করা আবশ্যক 

হইযাছিল। এ অবস্থায় পরস্পর বিরুদ্ধ ছুই দলকে একজ্র করিয়া সভা করা 

সঙ্গত বোধ হয় না। উভয় দলের মন শান্ত হইলে, সভা আহ্বান করা 

বিধেয। আপনাদের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুস্তিত 

হইতেছি, যেহেতু আপনাদের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহাশয়কে 

উভুজিত অবস্থায় সভা না ভাকিতে অন্থরোধ করিয়াছেন । 

“পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা যদ্দি যথার্থই বর্তমান 

বিবাদের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃথা আন্দোলন না 

করিয়া, উভয় পক্ষের দুই এক জন সগ্তান্ত লোক লইয়া, বন্ধুভাবে এ কার্য 

নমাধা করিলে ভাল হয়। 

২৯শে বৈশাখ, ১৮০০ শক, | শীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, 

(১১ই মে, ১৮৭৮ খুঃ) | সহকারী সম্পাদক ।” 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের কার্যালয় । 

ভারতবর্ষীয়র ত্রাঙ্মলমাজের নভা আহ্বান জন্য কেবলমাজ্র ২৯ জন সত্য 

আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্ধিরুদ্ধে ৫০ জন সভ্য আবেদন কবেন, স্থতরাং সভা 

গাহবান অনঙ্গত হইয়া পড়ে । এ পত্র (১৮০০ শকের ১লা জোষ্ঠের ধর্মতত্বে 

উষ্টব্য ) নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_ 
“ভক্তিভাজন শ্রযুক্ত বাবু কেখবচন্ত্র সেন 

ভারতবর্ীয় ত্রাঙ্গদমাজের সম্পাদক মহাশয় মমীপেযু-_ 

'গবিনয় নিবেদন মিদম্, 

“আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্ত্র দেব প্রসৃতি কয়েক জন 

আন্দোলনকারী ত্রাক্ম ভারতবধীয় ত্রাহ্মলমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ রাখার 

গচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নৃতন নিয়ম অবধারণ করিবার 

অভিপ্রায়ে, মহাশয়কে এক সভা আহ্বান করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছেন 

তদ্ধিষয়ে আমার্দের অভিমত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 
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“১ ।- আবেদনকারী ভ্রাতৃগণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রদ্ধমন্দিরে উপাসক- 

মণ্ডলীর সভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া বিষম শুদ্ধত্য প্রকাশ 

» করিয়াছিলেন; অতএব তাহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হইলে, হঠাৎ আব 

কোন প্রকাশ্য সভ1 আহবান করা সুসঙ্গত বোধ হয় না। 

“২। সম্পাদককে পদস্থ রাখা না রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারতবষীয় 

ব্রাঙ্মমাজের কেবল কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নহে। 

দেশবিদেশীয় সভ্যগণ-সংশ্লিষ্ট যে সময়ে সাধারণ সাম্ধৎসরিক সভা হইয়া থাকে, 

যদ্রি উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হয়, সেই সময়েই ইহার 

বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, 

মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সভ1 আহ্বান না করেন । ২২শে এপ্রিল, ১০৮৭৮ খুঃ। 

শ্রীজয়গোপাল পেন 

প্রভৃতি ৫০ জন।” 

শ্রাযুক্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী এই সময়ে একথানি মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণেব 

নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি তাহার যে উত্তর দেন, 

ভাই গিরিশচন্দ্রের স্বতিলিপিতে (১১৯১ পৃষ্ঠায়) উহ নিবিষ্ট হইয়াছে। 

আর এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

স্বতন্ত্রসমাজ-প্রতিষ্ঠটাকল্পে টাউনহলে সভার বিবেচনার্থ প্রতাপচন্দ্রের পত্র 

, সংস্কৃত নিয়মতন্ত্রগ্রণালীতে ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টাউনহলে 

একটী সভা হইবে, এই বলিয়া! সংবাদপত্রে গ্ুতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। 

. এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রা্মদমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রযুক 

প্রভাপচন্দ্র মজুমদার সভার বিবেচনার্থ শ্রীযুব্ বাবু শিবচন্দ্র দেবকে ইংরাজীতে 

পক্র লিখেন। তাহার ত২কালরুত বঙ্গানুবাদ € ১৮০০ শকের ১৬ই জাষ্টের 

ধশ্মতত্বে দ্রষ্টব্য) নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 

“শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র'€দব মহাশয় সমীপে__ 
কলিকাতা, ১৪ই মে, ১৮৭৮ থুঃ। 

“মহাশয়,-সংস্কৃত এবং নিয়মতত্ত্রপ্রণালীতে ক্রাঙ্ধসমাক্জ প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জগ্য টাউনহলে একটী সভা হইবে, সংবাদপত্রে এতদ্বিষযয়ে যে বিজ্ঞাপন 

দেওয়া হইয়াছে, তৎপতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। 
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“ঠমুদায় ব্রার্থমণ্ডলীর পক্ষে' এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্বারা 

ভাবতবরষীয় ত্রাঙ্মমমাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃ্' হইতেছে; অত্তএব 
আগামী কলোর সভার বিবেচনার জন্য আমি এততসম্বদ্ধে নিষ্নলিখিত কয়েকটা 

কথা বলিতে চাই। 

“ভারতবর্ষীয ব্রাক্মসমাজের পক্ষ হইতে অতি গন্ভীরভাবে আমার নির্দেশ 

কবা কর্তব্য যে, এই গৃহে কখন সাম্প্রদায়িক বিভাগ হইতে পারে না। স্থৃতরাং 

বাঙ্গমগ্ুলীমধ্যে যে বর্তমান অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, উহাকে গৃহবিচ্ছেদ- 

কাপ দেখা যাইতে পারে না। ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, 

তাহাতে উহ] কখনই বিভক্ত হইতে পারে না, এবং উহার একতা অলঙ্ঘ্য | 

উদার ঈশ্বরবাদ উহার ধন্ম এবং এই ধর্মেরই অর্থ অসাম্প্রদ্বায়িকতা ও মৌলি- 

কতা। উহা এরূপ ভাবে প্রতিঠিত যে, যে কেহ ধর্মের মূলমতে বিশ্বাস করে, 

সেই উহার সভ্য হইতে পারে। যতক্ষণ মূল বিষয়ে একতা আছে, ততক্ষণ 

কখন ইহার মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া যাইতে পারে ন|। ভারতবধীয় ব্রা্- 

সমাজ সকলকে ইহার মধ্যে অন্তর্ববত্তীর্ করিয়া লয়। সামান্য মতভেদের জন্য 

ইহা কখন কাহাকে বহিভূত করে না। ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাতা 

বা্ধসমাজের উন্নতি-নিরপেক্ষ ব্রাঙ্মমণ্ডলীও অন্তভূতি। ইহাব বিস্তীর্ণ সভ্য- 

শ্রেণীর মধো যত প্রকারের মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতি- 

মাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা, হিন্দু একেশ্বর- 

বাদী এবং ইংলপ্তীয় ঈশ্বরবাদী পধ্যস্ত সকলেই আছেন। যি ইহার সভ্য- 

মণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটী সামান্য ছল করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় 

নিশ্মাণ করিতে যত্ব করেন, মূললমাজ তখনও তাহাদিগকে অন্তভূতি বলিয়৷ 

গণ্য করিয়া লইবে এবং তাহাদের মতের ভিন্নতা সর্ববথ! ক্ষমার চক্ষে দর্শন 

কবিবে এবং তাহাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিবে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ- 

সমাজ যখন এরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বর্তমান গৃহবিভাগকে' কখন' মতবিষয়ক 

বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও, বোধ হয়, এরূপ' বলিধেন' না। 

বর্তমান বিবাহ লইয়। আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে, এ কথা আমি মানি । 

এ কথাও আমি অশ্বীকার করি না, উভয় পক্ষের মধ্যে ধাহারা অতিমাত্র 

উত্তেজিত হইয়াছেন, তাহাদিগের সাম্প্রদায়িকতার অন্রূপ বিরোধিভাব 
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সমুৎ্পন্ন হইয়ীছে। কিন্তু ইহা বলিয়া এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগ কখনই 

নহে । উভয় পক্ষই ব্রাহ্মধ্মের মুলমতে বিশ্বাস করেন; মত লইয়। কোন 

বিবাদ নাই। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদদ এবং বাল্যবিবাহ, যাহা বর্তমান 

বিবাহে বিবাদের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় 

পক্ষই এ সকল অমঙ্গলের বিরোধী । তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভূমি কোথায়? 

কোথাও নাই । বিচ্ছেদ, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য লাম্প্রদায়িক 

অগ্রহণশীলতা, বর্তমান ব্যাপারে একাস্ত অসম্ভব । 

“বর্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নৃতন ত্রাক্গসম্প্রদায় 

সংস্থাপন করা অসম্ভব হইল এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের পবিদ্র উদাব 

ব্রাঙ্মঘমাজের স্থিরতর মুলস্থত্রের একান্ত অঙ্পযোগী হইল, তবে এখন দেখা 

যাউক, সমাজশাসনপ্রণালী লইয়৷ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কারণ আছে কি 

ন1? ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, ভারতবধীয় ব্রাঙ্দপমাজ চির দিন 

নির্দিষ্ট প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে 

শাসিত হয় নাই। ইহার কম্মচারী মনোনীত করিয়া লওয় হয় এবং প্রতি- 

বর্ষের শেষে পুনর্মনোনীত অথবা কম্ম হইতে অন্তরিত হইতে পাবেন। 

ব্রা্মমগ্ডলীর কল্যাণকর বিষয় সকলের পধ্যালোচনার জন্য নিয়মিতরূপে বাধিক 

সভা হইয়া থাকে, যে সভাতে আবশ্যক হইলে কর্মচারী মনোনীত এবং 

সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম পরিশে।ধিত এবং ,পরিবস্তিত হইতে.পারে। 

বর্তমান সম্পাদকের নৈতিক প্রভাব যত দূর থাকুক না কেন, সভামগ্ডণী 

তাহাকে যত দূর ক্ষমতা কর্তৃত্ব দিয়াছেন, তদতারক্ত তাহার দ্মমত। বা 

কর্তৃত্ব নাই এবং তাহাদিগের যত দিন ইচ্ছা, তদরিক্তঠতিনি সম্পাদকের কাধ্যে 

থাকিতে পারেন না। যদ্দি অধিকাংশ সভ্য তাহার স্থলে অন্য কোন লোককে 

নিযুক্ত করিতে চান, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক 

যে এ বিষয়ের প্রতিবাদী নহেন, তাহ সাধারণের বিদ্িত আছে, কেন না 

তিনি এজন্য আপনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের কাধ্য উপাসক- 

মণ্ডলীর সভা কর্তৃক নিযুক্ত লোকদের ছারা নির্বাহিত হইয়া থাকে । এই 
সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দিন পূর্বে 

যথানিয়ম সংস্থাপিত হয়। বর্তমান আন্দোলনের জন্ত আচাধ্য বেদী পরিত্যাগ 
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করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ উপাসকের অনুরোধে, পুনরায় অল্প দিন হইল, 

কর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের বর্তমান সম্পাদকের উপরে 

যথেচ্ছাচার এবং অন্যনিরপেক্ষ ভাবে কাধ্য করার যে অভিযোগ হইয়াছে, 

তাহা কার্ধাত: অনেকবার খণ্ডিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে 

যে, তিনি সভ্যমগুলীর অভি প্রায়াহপারে উপযুক্ত অধিকারদানে কখন গতিক্রিয়া 

করেন নাই। প্রতিবাদকারিগণের অধিনায়কের! তাহার ক্ষমতা খর্ব এবং 

াশ্তাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতি সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত 

কবিযাছেন; কিন্তু তাহাদিগকে অধিকার প্রদান জন্য পর্দার বাহিরে স্ত্রীলোক- 

দিগেব জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের কাধানির্বাহ জন্য উপাসক- 

মণ্ডপীর সভ1 সংগঠন করাতে, ব্রাক্ষমণ্ডলীর সমগ্র কাধ্য ভালরূপে নির্বাহ 

হইবার জন্য প্রতিনিধি-সভা-সংস্থাপনের সহায়তা কবাতে, তিনি যে সম্মিলন- 

বঙ্ষাব ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়। যখনি ক্ষমত! চাহিয়াছেন, 

তখনি ক্ষমতা পাইয়া যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার তাহাবা করিতে না পারিয়। 

থাকেন, তবে তাহা তীহা্দিগেরই দোষ, সম্পাদকের নহে। বস্ততঃ ভারতবরষীয় 

্বাহ্মঘমাজের নিয়মতন্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অনন্থষ্ঠ দলের সমাজেব কাধ্যে 

ইংস্থক্যের অভাব। সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অস্পস্থিতি, এবং যেরূপে কাধ্য 

নির্বাহ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের উদাসীন্য নিয়ম-বহিভূতি কাধা হয়, এ 

সংখ তাহাদিগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহা তাহাবা প্রমাণ করিতে 

পাবেন না। গত মাসের ৮ই তাবিখে (৮ই এপ্রেল) আপনি যে পত্র 

নিখিয়াছেন, তদছুসারে গ্রকাশ্ঠ সভা ডাক! যুক্ত কি না, এই প্রশ্নের উপবে 

সমুদায় বিসংবাদ দাড়াইতেছে । আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন 

যে, আমাদের সভা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কণন আপত্তি 

উত্থাপন করি নাই । যখনি সভ্যমগ্ডলীর বিশেষ বাক্তিগণ গুরুতর কারের 

ভ্য সভা আহ্বান করিতে চান, তখনি সম্পাদক এবং মহকারা সম্পাদক সভা 

আহ্বান করিতে বাধ্য, তাহাদের এ বিষয়ে নিজের মতামত নাই । কিনব 

সকল সভারই কার্ধাকারকদিগের সভার নিদ্ধারণে বিবেচনা করিবার ক্ষমত। 

আছে। মন্দিরে দুবার যে প্রকার অসস্তোষকর অবৈধ দৃশা সংঘটিত হইয়াছে, 

এমন কি পুলিসের সহায়তা পর্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে 
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অভিশীঞ্জ ন9ভা আহ্বানের প্রার্থনায় সম্দত না হওয়াতে, বোধ হয়, আমরা 
যুক্তিযুক্ত কাধ্য করিয়াছি। সাধারণের মনের অতিরিক্ত. উত্তেজিত অবস্থা 
দেখিয়া, আমরা যে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, তাহ বন্ধ করিতে 

হইয়াছে; এবং আপনাদের প্রস্তাবিত সভা! আহ্বানে গৌণ করিতে হুইয়াছে। 
আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়রূপে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলি, আপনি এবং 

আপনার বন্ধুগণ যে সভা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বর্তমান উত্তেজনার অবস্থা 

স্বাস হইলেই ছয় মানস বা তদপেক্ষ! অল্প সময়ের মধ্যে আঙ্কৃত হইবে । এ 

সময়ের মধ্যে, অনিয়ত ব্যবহার. হইবার আশঙ্ক1 মিটিয়া যাইবে এবং মাধারণে 

স্থির শাস্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে সক্ষম হইবেন। সমুদ্রায় বিসম্বাদ কেবল 

অকিঞ্চিংকর যংসামান্ত এই মতভেদ্ের উপরে দীাড়াইয়াছে-_প্রস্তাবিত সভা 

তিন সঞ্তাহ মধ্যে অথবা ছয় মাসের মধ্যে আহত হইবে । এই অতি সামান্য 
ছল ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করা কি প্রতিবাদকারীদের পক্ষে 

হ্যায়সঙগত ? আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাহারা গন্ভীর ভাবে এই প্রশ্ন 

বিবেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেদ-নিবারণে সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করিবেন, 

কেন না ইহ1 উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতাস্ত হুঃখকর ব্যাপার হইবে । আপনারা 

' যে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রতীকার চান, তাহা ভারতবধীয় ব্রাহ্মপলমাজের 

বর্তমান নিয়মেতেই আপনাদের হস্তগত আছে। এই সমাজন্থীয় উদ্দারতাতে 

প্রতোক দল, বাহার! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে 

কাধ্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার সংস্কারের কাধ্য ইহা কথন 

প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কলোর সভাতে বর্তমান সংগঠনের মূল 

তর্গ না করিয়া, উহার সংশোধন ব1 সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গল-পরিবর্ধন জন্য যে কোন 

প্রস্তাব পরিগৃহীত, হইবে, আমি নিশ্চয়দপে বলিতেছি, আমরা উহাতে 

সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কাধ্য- 

বিশেষকে.নিন্দা করিয়া আপনারা ষে কোন প্পেন্তাব নিঞ্ধারণ করিতে 

চান, তাহাতে বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে। উপসনাশীলতা- 

পরিবর্ধন বা! প্রচারকাধ্যসন্বন্ধে আপনার! যে কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন, 

তাহাতেও প্রতিবন্ধকতা দেওয়া অভিপ্রেত নহে। আপনাদের স্বাধীনতার 

অবরোধ অথব!,যে সম্মানযোগ্য মতভেদ হইয় থাকিবে, তাহাতে হ্ত্যক্ষেপ 
& 
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করাও অভিপ্রেত নহে। সম্পৃণরপে ন্যায়ান্থরূপ মানুষের ন্তায় আপনাদের 

সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করুন। কিন্তু আমি আপনাকে এবং আপনার 

গহযোগিগণকে এই অন্থরোধ করি যে, তাহারা মাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি এবং ব্রান্ষ- 

ধশ্মের উন্নতিতে সমুদয় ব্যক্তিগত বিষয়কে ভুলিয়৷ ধাউন এবং আমাদের প্রিয় 

মাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য 

আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হউন। 

বশংবদ ভৃত্য 

শ্রপ্রতাপচন্ত্র মন্ুমদাব 

সহকাবী সম্পাদক |” 

স্বতস্্ সাধারণ সমাজ স্থাপন ও তবস্থাপনে হেতুবাদ 

এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দিল না, কেন না! গ্রতিবাদকাবিগণ স্বতন্ব 

সমাজ-স্থাপনে কৃতসম্বল্প হইয়াছেন, পে সঙ্ধল্প এই সামান্য পত্র কি গ্রকারে 

অবরুদ্ধ করিবে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ষপমাজের সম্পাদক, পহকারী সম্পাদক 

প্রভৃতির প্রতি তাহাদের আস্থা যখন বহুদিন হইল চলিয়। গিগ্নাছে, তখন 

* এই পত্র পাঠ করিয়া ঠ্রেটস্ম্যান সম্পাদক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেনযে, এ 

পত্র পাঠ করিয়া প্রতিবাদ্কারিগণের চৈতন্যোদয় হওয়া! উচিত এবং বিচ্ছেদ আনয়ন করা 

কিছুতেই কর্তব্য নহে। তিনি স্পষ্ট বলেন যে *আমরা মনে করি না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন 

অথব] কর্তব্য হইয়| পড়িয়াছে।...এই নূতন মগ্ডলী_যদি নৃতন মণ্ডলী সংসষ্ট হয়, আমর! 

যতদুর বুঝিতে পারি, চতুর্দশ বর্ষ বয়সের পুর্ব্বে কন্াকে বিবাহ দেওয়া এক গন সভোর 

পক্ষে পাপ ভিন্ন অন্ত বিশিষ্ট মূল শুস্ত। অন্যদিকে প্রাচীন দল এ বিষয়ে প্রতিব/জির বিচারকে 

কিঞিদধিক স্বাধীনত। প্রদান করিয়া! থাকেন।” তৎপরসময়ের পত্রিকায় তিনি লেখেন, 

“মুল সমাজ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না। ইনি ইহার নিপ্রোঠী সন্ততিগণকে করুণাবিমিশ্র 

খেকের দৃষ্টিতে দেখেন; কিন্তু যথন ইনি দেখিতে পান না যেঃ কোন বিশিষ্ট বিচ্ছেদ কর মূল 

মানছে, যাহার জন্য ইহার অঙ্গজ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে, তখন ইনি ইহাকে বস্তুতঃ আপনারই 

একাংশ বলিয়া! বিবেচনা করেন। নূতন মণ্ডলীর একটা বিশেষ অভ।ব এই যে, ইহার মধ্যে 

এমন কোন নেত। নাই, বাহার শক্তি ও প্রভাবে আনুগত্য উপস্থিত হইতে পারে। অধিকস্ত 

আমাদের সংশয় হয যে, মুল সমাজ অপেক্ষ! ইহ| জীবন্ত ধর্দুতাবে হীন হইবে, উপাসনার 

নিষগ্নভাবাপেক্ষা সামাজিক সংস্কার ইহার বিলক্ষণ চিহ হইবে। ইহা সন্দেহ কর যাইতে 

পারে যে. ইহা অধিক কাল ম্বতস্তরত। রঙ্গ! করিতে পারিবে কিন; কিন্ত এ কণ। পূর্বে বল! 

১৫৮ 



১২৫৮ আচার্য কেশবচন্দ্ 

তাহারা এই আন্দোলনের সুযোগে স্বতন্ত্র হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক । স্বত্ব 

হইবার যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ। দুর্বল হইলেও, এক অনাস্থাই 
দুর্বল যুক্তিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। 
সহঁতরাং অনাস্থাবান্ লোকের দুর্বল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়৷ বিচ্ছেদ 
অনুমোদন করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেবণায় 
২রা ঠজাষ্ঠঠ ১৮০০ শক (১৫ই মে, ১৮৭৮ খুঃ) বুধবার অপবাহু 

৫ ঘটিকার সময়, টাউনহলে আহত সভায় স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপিত হইল। এই 

সভার প্রথম প্রস্তাব এই £--( ১) “এই সভা, ব্রাহ্মদমাজের নিয়মতস্ত্রগ্রণালী 

প্রতিষ্ঠিত কোন গঠন নাই দোখয়া, গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং 

তদ্বশতঃ যে সমস্ত বহুবিধ মহান্ দোষ ব্রাঙ্গদমাজে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা 

দুরীকরণার্থ, এবং ভারতখরষে ব্রাহ্মধন্ম ও ব্রাহ্মধন্মের কার্যে উন্নতি ও মঙ্গল যে 

সমস্ত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তদ্ধিষয়ে সাধারণ ত্রাহ্মদিগের মত গ্রহণ ও 

সম্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ, “সাধারণসমাজ” নামে একটা সমাজ স্থাপন 

করিতেছেন ।” সভা দ্বার! যে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, এ পত্রে সভা-প্রতিষ্টার 

কারণ এইরূপ প্রদণিত হইয়াছে, “আমর এতকাল পর কেন স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার 
জন্ত অগ্রসর হইতেছি, তাহা! ত্রাঙ্মদাধারণের নিকট বলা উচিত বোধে, আমরা 

তাহাদিগকে এই নিবেদনপত্র দ্বার জানাইতেছি যে, আমরা বিলক্ষণ প্রতীতি 

করিলাম যে, অগ্যাপি ব্রাঙ্মসাধারণের প্রতিনিধিম্বরূপ নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-সঙ্গত 
কোন সভা নাই এবং তদভাবে নানাপ্রকারে ও নান। দিকে ব্রা্ধলমাজের ক্ষতি 

হইতেছে । সাধারণ ব্রাক্মদিগকে কোন প্রকার নিয়মতন্ত্রগ্রণালীবদ্ধ করিয়া 

কাধ্য করা, আদি ব্রাঙ্ষপমাজের উদ্দেশ্টের অন্তভূতি বলিয়া বোধ হয় না। 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজ নামক যে সভা গত দ্বাদশবৎসরাধিক কাল সংস্থাপিত 
ছি স্পীশশাশিশি ৬০৬ পী স্পা শাশাশীশাপীপীসসোপপপপপাপস্পা পপ পপ পাশাপাশি 

যাইতে পারে না, ইহা! আন্তে আন্তে মরিয়া যাইবে, অথব। (মূল সমাজের ) আনুগত্য 

প্রত্যাবর্তিত হইবে ।* বাবু ছুর্গামোহন দাস ্টেটস্ম্যানে যে পত্র লেখেন, তছুপলক্ষে যু 

প্রতাপচন্্র মজুমদার এক সুদীর্ঘ পত্তিকা স্রেটস্ম্যানে প্রকাশ করেন এবং তৎসহ গুযুক্ত শিবচন্জ 

নেব মুলপত্রের উত্তরও পাঠান । এই ছুই পত্রের মুলবিষয় মূলে যাহা! বল হইভেছে, তাহাতেই 

ঘখন তৎসম্বদ্ধে বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, তখন আর সেই ছুইপন্ত্রের অনুবাদ দিলনা গ্রন্থ- 

বাহুল্য নিশ্রায়ে। জন। 



প্রতিবাদের পবিণাম ১২৫৯ 

হইয়াছে, তাহাতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির কোন হ্থব্যবস্থা দেখা যায় না। 

এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে সম্পাদক যে কোন প্রকার কর্নির্বাহকসভার অধীন 

হইঘা বা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করিয়াছেন, এবূপ উল্লেখ নাই, 
সভার কার্াপ্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার নিষমাবলী যে নিদ্ধারিত হইয়াছে, 

একপ দ্রেখা যায় না--এমন কি কাধ্যকালে কে সভার সভ্য, কে নয়, ইহা! 

নির্দারণ করা স্বকঠিন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভার কাধা-নির্বাহার্থ অর্থ- 
সংগ্রহ বা অর্থ-বায়, প্রচারক-নিয়োগ বা প্রচারক-বঞ্জন প্রভৃতি যাবতীয় 

কাধা একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছান্থুলারেই নির্বাহ হইয়া আসিতেছে; এমন কি, 

কেক বখসর হইল, ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দির নামে ভারতবধীয় ব্রাঙ্ষসমাজের 

যে উপামনা-গৃহ বিনির্শিত হইয়াছে, তাহার ট্রষ্টডীড আজিও প্রস্তত হয় 

নাই। অনেকবার কোন সভ্য অধ্যক্ষ সভা নিয়োগ, ট্রষ্টডীড প্রস্ততকরণ প্রভৃতি 

কার্যোর জন্য গোপনে ও প্রকাশ্য সভাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্ত 

কম্মচারীদিগের অমনোযোগ, গঁদাসীন্য বা অনিচ্ছানিবন্ধন সে সমুদায় প্রস্তাব 

বিফল হইয়া গিয়াছে ।” 

স্বতস্থদমা্নস্থাপনে হেতুবাদের মূল আছে কনা? 

এখন দেখ। যাউক, এই সকল হেতুবাদের কোন মূল আছে কি না? যদি 

হেতু থাকিবে, তবে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার সভাব 

বিবেচনার জন্য যে কথাগুলি তাহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি কেন সভার 

জ্ঞাপনার্থ পঠিত হইল না? এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতুবাদ উপস্থিত 

কৰা হইয়াছে, এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই? এই প্রতিবাদ- 

লি সত্য কি না, ইহার বিচার উপস্থিত হইলে, শেষে বা প্রতিবাদকারিগণের 

উদ্দেশ্য বিঘটত হইয়া যায়, এই জন্যই কি পত্রধানি সভার জ্ঞানগোচরে আনিতে 

অধিনায়কগণ হত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? 

সে যাহা হউক, এ কথা কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপনার মতে সমুদায় 

কাধ্য করিয়া আপিয়াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই ? 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ধে উহার বাৎসরিক 

অধিবেশন হইয়াছে; উহ্থাতে প্রচারের কার্যবিবরণ, আয়ব্যয়াদির বৃত্তান্ত 
পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ ভষয়াছে। ১৭৮৮ 
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শকে ( ২৬শে কাত্তিক ) (১১ই নবেন্বর, ১৮৬৬ খুঃ ) ভারতবর্ষীঁয় ব্রাঙ্মদমাজ 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার সাধারণ নিয়ম, সকল শান্ 
হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া! গ্রস্থ প্রচার, এবং প্রধানাচাধ্য মহাশয়কে অভিনন্দন- 

পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া এ সকল নির্ধারিত হয়। সমস্ত সমাজ, উপাসক 

এবং প্রচারকগণকে একস্থত্রে বন্ধ করিয়া তাহাদের কাধ্যকলাপ যাহাতে পব- 

স্পরের হিত এবং একতা সাধন করে, তজ্জন্য উহাদিগকে 'প্রণালীবদ্ধ করা এ 
সভার প্রধান লক্ষ্য । ১৭৮৯ শকে ৪ঠা কান্তিকে (২০শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খুঃ ) 
এই সকল বিষয় বিচারিত ও নিদ্ধারিত হয় :--( ১) প্রধানাচার্ধায মহাশয়কে 

অভিনন্দনপত্র দান, ( ২ ) ব্রাহ্মধন্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্কার ও 
বাহুল্যরূপে প্রচার, (৩) ভারতবষীয় ব্রাঙ্মদমাজের কনম্মচারিনিয়োগ, (৪) 

ব্রাঙ্মধন্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাক্মদিগের ধনবিষয়ে সঙ্গদ্ধ নিরূপণ, (৫) 

কলিকাতাস্ত ও বিদেশস্থ সমুদয় ব্রাঙ্মপমাজের সহিত যোগ-সংস্থাপনের উপাৰ 

অবধারণ, (৬) ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা৷ নিরাকরণের উপায় অবধারণ, (৭) 

ব্রাঙ্গবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ । 

সকল ব্রাহ্গসমাজের পঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্থিত হয, 
তন্মধো আমরা দেখিতে পাই, কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসিত হইবার পূর্বের 

মফ:স্বলস্থ সভ্যগণের মত গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছিল । এই সভার সভা 

হইবার জন্য প্রধানাচার্ধা মহাশয়ের অন্থুমতি-গ্রহণ সর্ববসম্মতিতে স্থির হয় | বিবাহ- 

বিধি বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ জন্য এই সভা হইতে কয়েকটি 

উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হয়। 'প্রচারকদিগের সমাজের সহিত 

সম্বন্ধবিষয়ক নির্ধারণে ভারতবষীয় ব্রাঙ্গদমাজ তাহাদিগকে প্রচারবিষয়ে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা অর্পণ করেন। এই সভা হইতে সাধারণ ব্রাক্ষপ্রতিনিধি সভ| এবং 

কলিকাতা ব্রাহ্ধদমাজের প্রচারকাধ্যালয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রদ্মেঘমাজের সহিত 
একতীভৃত হইবার জন্য প্রার্থন। হয় । ১৮৭২ থৃষ্টাব্ে যখন বিবাহবিধি1।লইয়া 
আন্দোলন হয়. সমুদায় ব্রাঙ্মদমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রা্ষসমাজের সহিত মিলিত 
হইয়া এইই আন্দোলনে সাহাধ্য করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ 
হইতে, নকল সমাঙ্ধে ভাল করিয়া কিবূপে ব্রাঙ্মসমাঙ্জের কাধ্য নির্বাহ হইতে 

পারে, এজন্য পঞজ ( পত্রখানি ১৭৯৫ শকের ১৬ই আধাঢ়ের ধর্মতত্বে ভ্রপ্টব্য.) 
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প্রেরিত হয়। ১৮৭৪ খুষ্টাব্ধে ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ) উপাসকমগ্ডলী গঠিত হয়। 
১৮৭৭ খুষ্টাবে (২০শে জানুয়ারী) প্রতিনিধিলভার নিয়মপ্রণালীনিপ্জারণের ভার 

কয়েক ব্ঞ্তির উপর অর্পিত হয়। তাহাদের প্রদত্ত মতানুলারে ১৮৭৭ 

ৃষ্টান্ধে (১৯শে মে) প্রতিনিধিনভা স্থাপিত হয়। নিবেদনপত্র্রে লিখিত 

হইযাছে, "“অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয়, গ্রচারক-নিয়োগ বা প্রচারক-বর্জন প্রভৃতি 

যাবতীয় কার্ধ্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছান্থুসারেই সম্পন্ন হইয়া আমিতেছে।” 

ইহার কোন কথাই ঠিক নয়। অর্থসংগ্রহ বা অর্থবায় নি্মমপূর্ববক নিযুক্ত 
অধ্ক্ষদ্বারায় চির দ্রিন সম্পন্ন হইয়। আসিতেছে ; অধিকন্তু ১৭৯৫ শকের (৯ই 

মাঘ) ( ২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ) সাধারণ ব্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভার বাধিক 

অধিবেশনে আমর! দেখিতে পাই, অর্থ সংগ্রহের জন্য 'ব্রাহ্ম প্রচারসভা” স্থাপিত 

হয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার সভ্য হয়েন। প্রতিবাধিক সভাতেই 

আমব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃত্তান্তাদি পঠিত হইত। প্রচারকনিয়োগ বা প্রচারক- 

বঙ্জন কার্ধানির্্বাহক স্ভার প্রস্তাবানুমারে অধ্যক্ষ সভা করিবেন, প্রতিবাদ- 

কারিগণ এই নিয়ম করিয়াছেন; ভার তব্ীয় ব্রাঙ্মদমাজে 'প্রচারকসভা' কর্তৃক 

এই কার্ধ্য নির্বাহ হইবার নিয়ম আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মদমাজ যখন 

প্রচারকগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন ( অবস্থ সে সমন্ধে প্রতিবাদকারিগণের 

পূর্বের সম্মতি ছিল ), তখন প্রচারকগণের সভ! যে এই কাধ্য নির্বাহ করিবেন, 

তাহা ব্রাঙ্গদাধারণের অনগ্থমোদিত ব্যবস্থা নহে । ভারতবীয় ব্রাঙ্মপমাজের 

সম্পাদক এ কাধ্য আপনি করিতেন, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক। 'প্রচারকসভায় 

আবেদন, বংসরাবধি পরীক্ষায় থাকা, প্রচারকনিয়োগসন্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা 

প্রচারকলভ! করিতেন। এই সভা-প্রতিষ্ঠার পূর্বে ধাহারা প্রচারক হইয়া 

ছিলেন, তাহারা কেশবচন্দ্রের অন্থমোদনে প্রচারক হইয়াছিলেন, তাহা নহে; 

ঠাহারা ঈশ্বরপ্রেরণায় আপনারা আপিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এক জন প্রচারক যখন ত্রতধারণে ক$তসন্কল্প হইয়৷ তদুপযুক্ত' শিক্ষালাভের 

বামনা কেশবচন্দ্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন তিনি ম্প্ঠ বলিয়াছিলেন, 

এখানে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না, এখানে একত্র থাকিলে আপনা 

হইতেই শিক্ষা লাভ হয়। প্রচারকপরিবর্জন কখন:ভারতবর্ষীয ব্রাঙ্মসমাজে 

হয নাঈ, শাসনার্থ স্বতত্বস্থিতি বাবস্থাপিত হইয়াছে । কেশবচন্ত্র ইহা একা 
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করেন নাই, প্রচারকলভার অন্ছমোদন লইয়। করিয়াছেন। প্রতিবাধিক 

অধিবেশনে যে যে বিশেষ বিষয় সকল সভ্য মিলিত হইয়৷ নির্ধারণ কব 

আবশ্যক, তাহ! যখন সেই অধিবেশনে নিদ্ধারিত হইত, তখন সভাদিনিরপেক্ষ 

হইয়। সম্পাদক কাধ্য করিতেন, এ কথা উল্লেখ করা সাহসিকতা | 'প্রচারক- 

সভার অন্তর্গত একটা “কার্যযসভা” ছিল । এই সভার সভ্য কেবল প্রচারকগণ 

ছিলেন, তাহা নহে, অপরাপর সমাজজোষ্ঠ ব্রাঙ্গগণও উহার সভ্য ছিলেন। 

সমুদায় কাধ্য তাহাদিগের সকলের অন্গমোদনে নির্বাহ হইত, একা কেশবমন্্র 

কিছু করিতেন না। যখন কাধ্যসভা স্থাপিত হয় নাই, তখন এ কাধা 

প্রচারক-সভাছারা নির্বাহ হইত। এস্থলেও বিশেষ বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে 

সমাজজোষ্ট ব্রাঙ্মগণ সভার সম্পাদক কতৃক আহৃত হইতেন । 

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার ভাব কেশবচন্দ্রে অতি প্রথম হইতে বিছ্যমান ছিল। 

যখন তিনি কলিকাতা সমাজের সহিত মিলিত ছিলেন, সে ময় হইতে তিনি 

এ বিষয়ে সর্বপ্রধান উদ্ভেগী। প্রতিবাদকারিগণ তাহাদের তাৎকালিক 

পত্রিকার এক স্থলে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, “একবতৎসর অনেক চেষ্টা করিয়া 

অধিকাংশের মতে অধ্যক্ষপভ। নামে একটী সভ] নিযুক্ত করা গেল এবং কেশব 

বাবুকে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করিবার জন্য অনুরোধ করা 

হইল । কেশব বাবু হয়তে। ঘরে গিয় বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, “হা, উহাদের 

সঙ্গে পরামর্শ করিয়! সকল কাধ্য করিতে হইবে । সকলেত ব্রাহ্মঘমাজের জন্য 

ভাবেন কত । অমনি অন্যান্য কম্মচারিগণ অধ্যক্ষলভার আবশ্কতা আর 

দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষদভার সম্পাদক এক জন প্রচারক--আর 

সভা ডাকিলেন না। সভা জননের মত নিদ্রা গেল।” এ কথাগুলি যে 

বিদ্বেবিজূম্তিত, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। ১৭৯৮ শকের ৮ই 

মাঘ ( ২০শে জানুয়ারী, ১৮৭৭ খুঃ ) প্রতিনিধিসভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। এই 

সভাসম্বন্ধে যাহারা প্রস্তাব করেন, এ বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার 

ভার ত্াহাদিগের উপরেই অপিত হয়। তাহার! যে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ 

করেন, সে গুলি, কেশবচন্ত্র দ্বাদশবর্ষ পূর্বের যে প্রস্তাবগুলি করেন, তাহারই 

প্রতিচ্ছায়া। ১৭৯৯ শকের ৭ই জোট, (১৪শে মে, ১৮৭৭ থৃঃ) প্রথম সভা 

এবং ৮ই আশ্বিন, ১৭৭৯ শক ( ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ থুঃ) শেষ সভা হুঈ। 

রং 
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'মভার সম্পাদক একজন প্রচারক--আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের 

মত নিদ্রা গেল” এ কথাগুলি কি সত্য? সভার সম্পাদক তো কোন 

প্রচারক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্ধ, সহকারী 

সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ী। ইহাদেরই অমনেযোগে 
সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মসমাজের ,কোন প্রচারকের ঈর্ষা বা 
অমনোযোগের জন্য নহে। কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গেলে, কি 

ভযানক অন্ধতাই উপস্থিত হয়! বাস্তবিক ঘটনার অপলাপ করিলে তাহা 

চিরদিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এরূপ আশ] ছুরাশা। অন্য ভয় না থাকুক, ইতিবৃত্ব- 

' লেখকদিগের তীক্ষ দৃষ্টির উপরে ভয় রাখাতে৷ প্রতিবাদকারিগণের সমুচিত 
ছিল। এই সকল মিথ্যা অভিযোগ মূল করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহার মূল কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ বা অনাস্থা ভিন্ন আর কিছু হইতে 

পারে না, ইহা কি সহজে লোকের মনে উদ্দিত হয় না? 

প্রতিবাদকারিগণ (১) মহাপুরুষ) (২) বিশেষ বিধান, (৩) আদেশ, 

এই তিনটি মতে বহু দিন হইল অসন্তষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ী 

প্রকাশ্য লেখায়, বক্তৃতায় এ সকল অনস্তষ্টির কারণ অপ্রকাশিত রাখেন নাই। 

ধাহারা এই মতগুলি মানিতেন, তাহারা! এ সকল মত মান! সম্বন্ধে বু দিন 

হইল ব্রাঙ্ষগণকে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারিগণের 

প্রতিষ্ঠিত অন্য সমাজের মূলসত্য ঈশ্বর, পরকাল ও উপাসনার আবশ্যকতায় 

বিশ্বাস, কোন স্থষ্ট বস্তকে ঈশ্বরজ্ঞান কিংবা কোন ব্যক্তি বা গ্রস্থকে অত্রাস্ত 

মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়! স্বীকারঃ না করা। ভাবতবধীয্ন ব্রাদ্ষপমাজও 

পর্বগাধারণের জন্য এই মূলসত্যগুলিই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং এই সকলেতে 

বিশ্বাস করিলেই উহার সভ্যরূপে পারগণিত হওয়া যায়। ভারতবধীয় ব্রা 
মাজে না আছে নিয়মতন্ত্রতার অভাব, না আছে মৃল সত্যে ভিন্নতা) এরূপ 

লে স্বতন্ত্র নাম দিয়! সমাজ প্রতিটিত করার মূল কি, সহজেই সকলে বুঝিতে 

পারেন। কুচবিহারবিবাহঘটিত দোষ ম্বতন্ত্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার 

হেতু, এ কেবল কথার কথা । ভারতবর্ষ ব্রাক্মমাজের সহকারী সম্পাদকতে 
পট লিখিয়াছিলেন, "কোন ব্যাক্তিবিশেষ বা কার্ধ্যবিশেষকে নিন্দা করিয়া 

আপনারা যে কোন নির্ধারণ করিতে চান, তাহাতে বাঁধ। অপ্ণ করা 
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অভিপ্রেত নহে ।” তিনি এই পর্যন্ত বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, ইহাও 

বলিয়াছিলেন, “আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান সংগঠনের মূল ভঙ্গ না 
করিয়া, উহার সংশোধন ব৷ সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গলপরিবদ্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব 

পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়ূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে সহাঙ্গভৃতি 
এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব ।” এরূপ স্পষ্ট কথার পর স্বতন্ত্র সমাছ 

স্থাপন করা কি ধর্মসঙ্গত হইয়াছে? প্রতিবাদকারিগণ যখনই কোন হ্ষিষে 

আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচন্দ্র তৎসহ সামগ্ুস্য করিয়৷ লইযাছেন, 

এবারও তাহার ও তাহার বন্ধুবর্গের তাদৃশ অভিপ্রায় ছিল। প্রতিবাদ. 
কারিগণ সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিয়|, “সাম্প্রদায়িক বিভাগ? উপস্থিত 

করিলেন, এতদপেক্ষা সন্তাপের বিষয় আর কি আছে? অন্য দ্রিকে (১) 

মহাপুরুষ, (২) বিশেষ বিধান, (৩) আদেশ, এই তিনটি মতসম্বন্ধে বত 

দিন হইল, মতভেদ ছিল; সাধারণ সমাজ তাহারই ফল, এ কথাও ঠিক বলা 

যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপব 
কাহারও অবিশ্বাস থাকিলে, তিনি ভারতবমীয় ত্রাঙ্ধপমাজের সভাঅেণীব 

'বহিভূত হইতেন না| পরমতসহিষ্ণতা ন' থাকিলে কখন কোন সমাজে 
তিষ্টিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই। প্রতিব্যক্তির মতসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই 

থাকিবে, কিন্ত তাহ! বলিয়। তাহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন? 

এই মতভেদসত্বেও ধাহার! ৬।৭ বং্সর একত্র বাস, একত্র কাধা, একত্র 

উপাপনা প্রভৃতি সকলই করিলেন, এখন হঠাৎ তেন তাহারা একেবাবে 
চিরবিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে কি প্রকাশ পায়, তাহা 
আমাদের না বলাই ভাল, তত্নির্ণয় ভবিষ্যৎ ইতিবেত্ৃগণের জন্য রাখিয়া দেওযা 

গেল। এখন দেখা যাউক, এই কয়েকটি মতসম্বন্ধেই বা প্রতিবাদকারিগণের 

সঙ্গে ত২কালে কত দূর প্রভেদ ছিল। 

“মহ। পুরুষ" সম্বন্ধে মতভেদ 

প্রথমত: মহাপুরুষঘটিত মত। মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে 

গণ্য নহেন, সাধারণ লোক 'নীচ' 'ঈশ্বরের অস্পৃশ্ঠ” 'নরককুণ্ডসমান মানবকুলে 
মহাপুরুষগণের উৎপত্তি, তীহারা “ঈশ্বর ও জীবের মধ্যবর্তী” তাহাদিগের 

বিনা “মানবকুলেধ আর ঈশ্বরলাভের আশা নাই", মহাপুরুষ সম্পর্কীয় মতের 
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প্রতিবাদকারিগণ এই সকল মতঘটিত দোষ কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধু- 
গণেতে দর্শন করিয়াছেন। হঠাৎ একথাগুলি শুনিলে মনে হয়, যাহারা 
এরূপ মত প্রচার করেন, তীহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পবিগণিত হইবেন কি প্রকারে? 

কিন্তু সত্য যাহা, তাহা সত্য; যত্ব করিয়াও উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে 

কাহারও সাধ্য নাই। মহাপুরুষগণকে যদি 'ঈশ্বরান্রপ্রাণিত আত্ম” 'ধম্মবীর? 
এই আখ্যা দান করা যায়, তাহা হইলে প্রতিবাদকারিগণ আপত্তি তুলিতে 
পাবেন না) কেন না তাহাদের কর্তৃক পল এই নামে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং 
অগ্ান্য ধন্মবীর তদ্রূপে স্বীকূত হইযা তাহাদের পত্রিকায় স্থান পাইবেন, 

প্রতিবাদকারিগণ পাঠকগণকে এ আশা দিয়াছেন। সকল লোকেই কি 

ঈশ্ববান্থপ্রাণিত আত্মা নয়? ইহাব উত্তরে প্রতিবাদকারিগণ বলিয়াছেন, 

"যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মন্ুয্য ঈশ্বরের কাধা জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে 

পারে, সেই অবস্থাতে মানবের আত্মাতে এশী শক্তির স্কুরণ হইতে থাকে 

এবং যদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে দিন দিন সেই শক্তি 

আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধিরূত করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে আত্মার 

॥গণ বিভাগ সেই শক্তির দ্বারা পবাজিত হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরের 

নিকটে প্রার্থনা করি সত্য কথা, কিন্তু সেরূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি 

প্রাথণা করিয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কয় জন আছেন, যাহার! ঈশ্বরের 

তচ্ছা দ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত-'যাহারা কোন প্রকার বন্ধনকে 
বন্ধন বলি গণ্য করেন না? আমরা সহজে এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি 

ন৷ বলিয়াই, আমাদের আত্মাতে অনুপ্রাণিত হইবার লক্ষণ মকল প্রকাশ পায় 

প1।” ঈশ্বরান্ুপ্রাণিত আত্মা ও সাধারণ লোকেতে কি পার্থক্য, এই কৃথা- 

ওগিতে তাহা স্পষ্ট মানিয়া লওয়া হইঘাছে। পল থে এই প্রকারে লোক 
হিলেন, প্রতিবাদকারিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরাহ্ুপ্রাণনে পল 

অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন, ইহা যদি তাহারা মানিলেন, মহাপুরুষের মতের 
মধ্যে এই ভাবের কথা দেখিয়| তীহার্দের এত ভয় কেন? সে সকল ব্যক্তির 
ডিতরে অসাধারণত্ব লুক্কায়িত থাকে, কালে প্রকাশ পায় ; যখন প্রকাশ পায়, 
তন তাহারা ঈশ্বরাহ্থপ্রাণিত আত্মা হইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাদের ভূমি 
নস্্চিত হইয়। আদিল । প্রতিপক্ষের কথার ভঙ্গীতে মনে হয়, “মানবকুলনরক' 

১৫৯ 
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ঈশ্বরের “অস্পৃষ্ঠ” 'নীচ” এসকল কথা কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ বলিতেন 
এবং এইরূপ মত প্রচার করিতেন। ধাহারদের মতসম্বন্ষে অবিশ্বান আছে, 

তাহাদের সহজ কথা অন্যভাবে গ্রহণ করা, ইহাত সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। 

মহাপুরুষগণের মধ্যবন্তিত্ববিষয়ে মতভেদ, ইহাও পরস্পরকে ভাল করিয়া না 

বোঝাতেই উৎপন্ন হইয়াছে । ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকাবেব 

বাবধান ভারতবর্ষীঁয় ব্রাঙ্মঘমাজের কোন সভ্য কোন কালে সহা করেন নাই, 

্রদ্মমন্দিবের বিবিধ উপদেশ ধাহার1 পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা অবশ্য 

স্বীকার করিবেন । “ধন্মোপদেষ্টা সাধু এবং উপদিষ্ট সাধক এ উভয়ের মধ্যে 
যে সম্বন্ধ, তাহ কেবল সাহায্যের সম্বন্ধ, অধীনতাসম্বন্ধ নয়, সাধকের প্রকৃতির 

মধো যে ধর্মভাব আছে, তাহার স্স্তিবিষয়ে সাহাধ্য করাই তাহাদের কাধ্য” 

প্রতিবাদকারিগণের এ কথাগুলির সঙ্গে ভারতব্ষীয় ত্রাঙ্মলমাজের অগ্রসর 

সভ্যগণের মতভেদ কোথায়? তাহারাও যাহা বলিতেছেন, ইহারাও 

তাহাই বলেন। অন্তনিহিত ধন্মভাবের স্ষপ্তিবিষয়ে সাহায্যই প্ররুত 

মধ্যবস্তিতা, * মধ্যবন্তিতা ঈশ্বর ও জীবের 'বাবধায়কত্ব নহে। “যিনি 

ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজেব জন্য লোকের; অনুরাগ ও উপামনা 

গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া স্বণিত হইবেন ।%  “আমর৷ 

এজন্য সৃষ্ট নই যে, চির কাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এজন্যও 

সৃষ্ট হই নাই যে, কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ 

করিব; কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে, আমর! সকল পুস্তক পরি- 
ত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধশ্ম পালন করিব না” এ সকল কথার 

সঙ্গে প্রতিবাদকারিগণের অবশ্ট কোন বিরোধ নাই; অথচ এ কথাতো৷ অনেক 

দিন পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে । “আমরা কোন পুম্তকে বদ্ধ হইয়া 

থাকিতে পারি না, কোন মানুষের দাস বা উপাসক হইয় তাহার নিকট পড়িয়! 

থাকিতে পারি না” এ সকঙ্গ কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের বিরোধী 

কথ।? মৃহাপুরুষকে কেন্দ্র বলিয়৷ গণ্য করা, এসম্বন্ধবে মতভেদও দৃশ্যত: | 
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প্রতিবাদের পরিণাম ১২৬৭ 

ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাহাদের কাহাকেও কেঞ্র করিতে হইবে,” এরূপ 
দোষারোপ কল্পনাপ্রস্থত। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সহিত এক করিবার জন্য 
কেন্দ নহেন, মানবমণ্ডলীর সহিত এক করিবার জন্য তাহারা কেন্ত্রস্বরূপ। 
তাহাদের যে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের স্ফ্টিতে মানবে মানবে 
একত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত/গ প্রভৃতির তাহারা এক এক জন 

প্রতিনিধি । তৎসম্বন্ধে মানবজাতির সহিত তাহাদের বিজাতীয় সম্গদ্ধ নহে, 

নঙ্গাতীয় সম্বন্ধ । তাঁহাদের এ সকল প্রন্ুট ভাব অপরের হৃদয়ের অস্ফুট ভাব 

রন্কট করিয়া দেয়। “ভক্তকে লইয়৷ টানাটানি করিও না। যাও, ঈশ্বরের 

কাছে, ভক্তের] আপনার আসিবেন। ভাই বন্ধু, সাবধান হও, আমরা ভক্তকে 

দানি না, ভক্তকে ভালবাসিতে পারি না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া।” এ কথার সঙ্গে 

"ঈশ্বরের গতি ভক্তি না জন্মিলে, ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে 
পারে না,” প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে? মহাপুরুষেরা 

স্বকাধ্যে অভ্রান্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কারণ ঈশ্বরাস্প্রাণিত আত্মার সর্ববিষয়ে ভ্রমগ্রমাদশূন্য হওয়। অসস্ভব হইলেও, 
দে বিষয়ে ঈশ্বরানুপ্রাণিত, সে বিষয়ে অভ্রান্তি মানা যাইতে পারে। ম্বকাধ্য 

বাতীত অন্থন্র মহাপুরুষগণের ত্রান্তি ঘটিবে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? 
নে শলে অভ্রাস্তির সম্ভাবনা, সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাক! কিছু 

অনস্তর নহে। ফলতঃ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে, প্রতিবাদকারিগণ অন্য 

উপলক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাপুরুষবাদের মতগুলি অস্থ- 

নিবিষ্ট আছে॥ তবে এই মত লইয়! দীর্ঘকালব্যাপী আন্তরিক অসশ্মিলন 
কেন? যাহা কেবল মতে থাকে, আর যাহা জীবনে পবিণত হয়, এ ছুয়ের 

মধা গুজ্জলো এত পার্থক্য ঘটে যে, কথায় ব্যবহাবে সে পার্গকা প্রকাশ না 

ঠইঘা থাকিতে পারে না। বিরোধ মতেব এজ্জল্যে ও অনৌজ্জবলো । তহ- 

প্রকাশে ও অন্ঠপ্তিন্ন অবস্থায় স্থিতিতে। কেশবচন্ত্র তাহাব বন্ধুগণের অভ্রান্ত 
দধাবত্তী ইত্যাদি দোষারোপপময়ে প্রচারক-সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করি- 

যাছন*; সুতরাং তাহাকে লইয়া এ সকল কথার অবতারণা কেবল 
শিট ৯ পপ শপীপপপপাপাপাপাস্পটি শী পাশে হু 

' “আচাধা মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহারসন্বন্ধে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে অনেক 

বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্রিয়লিখিত কয়েকটী কথা বলিয়। সাধারণের 



১২৬০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্া ভিন্ন আর কি বলাযাইতে 

পারে? 
বিশেষ বিধান” সম্বন্ধে মততেদ 

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও 

দৃশ্যতঃ, বস্ততঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, “ঈশ্বরের মুক্তিব 

বিধান যে কোন সন্কীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আমরা এপ মনে করি না! 

এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভৃত এবং তিনি যে তদানীন্তন পরিত্রাণপ্রাদ সত্য 

সকলের উতসম্বরূপ, আমর] এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টিব 

তারতম্য অনুসারে ক্ষুপ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, 

সেইরূপ সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের 

প্রত্যেকেই মুক্তিসাধনের উপযোগী সত্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকে । এক ব্যি 

ধনী, আর সকলে কঞ্জ করিয়া উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। 

আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, খাহার নিকট ব্রাঙ্গসমাঞ্জ কিছু না কিছু 

উপকার লাভ করিতে পারে না। ইহার একটাকে দুরে রাখিলে একটা 

আলোক দূর করা হয় এবং আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

আমাদের সকলের মিলিত সমষ্টিকে যদি বিশেষ বিধান বল, ক্ষতি নাই। 

মাঞ্ষিন দেশে পার্কার, ইংলগ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউম্যান, 

এ দেশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীরায়ণ বস্থু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা 

ব্ক্তিগণই যে কেবল সেই বিধানের অঙ্গভূত হইয়া কাধ্য করিতেছেন, তাহ' 

নহে; আমাদের মধ্যে যিলি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য- 

মনের ভ্রান্তি দূর কর! কর্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অত্রাত্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পরিত্রাণ কগিবার 

জন্ত ব্রাঙ্গসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এরূপ বিশ্বান করিনা । কোন বিশেষ ব্রা 

মধ্যব্তাঁ হইয়া আমাদের কল্যাপার্থ প্রার্থনা করিলে, তাহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার 

করিবেন, নতুবা করিবেন না এরূপ আমর! বিশ্বাস কপি না। মনুস্তমাত্রেরই ভ্রম ও অপবিঞ্জতা 

আছে, সুতরাং স্বর ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ সত্যের আদর্শ/হইতে পারেন না। তবে আচার্য 

মহাশর ঈশ্বরাদেশে আমাদের ধর্ম ও সংসারের ভার লইয়াছেন, এ জস্ত আমঙর1 তাহাকে ধর্ম ও 

সংসার উভর সম্বন্ধে বন্ধু ও আচাধ্য বলিয়! শ্রদ্ধা করি।” প্রচারকমভার বিবরপত্রস্থ, ১ল! 

পৌধ, ১৮০১ শক (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খুং)। 



প্রতিবাদের পরিণাম ১২৬৯ 

প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহাধ্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর 

হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার 

মমাবেশ করিতে পারা যাইবে,এসেই পরিমাণে প্রত ধশ্মসমাজ.গঠিত হইল, 

মনে করিব। ষে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক স্বত্রে বন্ধ 

করা যায়, যন্দ্ারা প্রত্যেকের হ্বদয়স্থিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়া যার, 

যন্বাবা যথাসাধা সেই আলোকান্ুসারে ধশ্মসমাজের নিষ্মাদি প্রণীত হয়, 

মেই প্রণালীই শ্রেষ্ট প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্দসমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজ 

প্রকত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত করা যায়” 

ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক, বিশেষবিধানসপ্ন্ধে ঈদৃশ মত আমাদের মধ্যে 

মতিপূর্বব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের ২৫শে ফাল্গুন (৮ই 
মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) রবিবার ত্রঙ্মমন্দিরে কেশবচন্ত্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ ( ১৬ই 

চৈত্রের ধর্মমতত্বে ভ্রষ্টব্য ) দেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

“জগৎ ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ ন। দেখিয়া, চিরকালই কোন বিশেষ বাক্তি কিংবা কোন 

বিশিষ্ট পুস্তকের মধ্য দিয়া, তাহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্ত 

আমব! ত্রাঙ্গ, কোন পুন্তক কিংবা কোন মন্ুয়ের মধ্য দিয়| ঈশ্বরকে দেখিয়া 
আমব| তৃপ্ধ হইতে পারি না। আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাহাকে দেখিতে চাই 

এব, প্রতাক্ষ ভাবে তাহার শাস্ব পাঠ না করিলে আমাদের পরিজ্রাণ নাই। 

আমব। বিশ্বাপ করি, আমাদের এই ব্রাঙ্গলমাজ তাহাবই বিশেষ বিধান। 

ইঙ্ভার প্রতোক দিন এবং প্রত্যেক মুহ্র্ত আমাদের প্রিয় । কেন না আমরা 

বিশ্বাস কবি, ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমন্ত 

পথিবীর পবিক্রাণের জন্য ঈশ্বব স্বযং সংঘটন করিতেছেন। ব্রাঙ্গদমাজের 

নদুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহ1 হয়, তাহার নাম ঈশ্বরেব বিশেষ বিধান । 

জগৎ যখন দেখিতে পায়, একটী কি্বা কতকগুলি পাপীর পরিজ্রাণের 

জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পয হইল, আর তাহার! অবিশ্বাসী 

কিন্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদ্ায়:অসাধারণ ঘটনার ভিতরে 
তখন তাহারা দেখিতে পায়, ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষূপে কাধা করিতেছে। 

আমাদের ব্রাহ্মলমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ।.....গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন 

বিশেষ বিধান হইতে পারে ন|। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ 
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অন্বেষণ কর; যত ক্ষণ না এই ছুই আশা পূর্ণ হয়, তত ক্ষণ মনুষ্বের আত্ম 
কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্গগণ ! তোমরা জান না, তোমাদের 
গুরু কে এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু এবং ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সমুদ্ায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র ।* যাহারা বলে, কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ ক্ষমতাশীল মন্ধস্যই ব্রাঙ্ষমাজের আচার্য, উপাচাধ্য এবং প্রচাবক 

হয়, তাহারা অল্প বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাহারা, ধাহারা বলেন, এ সকল 

লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কাধ্য করিতেছে । আবার বাহিরে দ্রেখি- 
তেছি, কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি এই বলিব যে, 

আমাদের ত্রাঙ্গধশ্মেও মনুস্ত গুরু? না, আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম 

গুরু ঈশ্বর । তাহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের একমাস শান্্। 

০০০, ব্রা্মগণ! তোমাদের গুকু নিকটে কি না, বল? নিকটে যদি গুরু 

না থাকেন, কাহার কথ। শুনিতেছ? পরিস্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে, 

মন্ধ্স্য অথব। পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়৷ তাহ] লাভ করিবে? পুস্তক কিন্বা 

ম-স্কের প্রত্যেক কথা যদ্ধি ব্রদ্ষের কথা ন। হয়, গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ 

কর । ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্তব্রচয়িত|। ধর্মশান্ত্রকি? যাহাতে 

ধশ্মজীবনের ঘটনা সকল বণিত থাকে ।.*.."যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাঙ্গ 

হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধশ্মশান্ত্র আরম্ভ হয়।-...-"যখন 
সেই অভ্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দ্িতেছেন, তখন ত্রাঙ্গ- 

সমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে -ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, 

ইহ তাহারই অভ্ররাস্ত বিধান ।” 

৩রা চৈত্রের (১৭৯৫ শক) (১৫ই মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) উপদেশে (১৭৯৬ শকের 

* নববিধান-ঘে।ষণার পরও যে এমতের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, এই গুটিকয়েক কথাতেই 
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1২9১, 900৮7 (০ 075 19155606029, 0৮০15 9৬176 (092 085 09000011760 01001 

1১০0৮106106, 17801091120 05 919 101950019০6 0৪. 001১9510102) 15 00 05 

59517862০52, 2120 ০৪ 01৮6০ 1১107 9119 38159211959 ০01 01155010203 2) 5111216 

০৪০ ০7 551191)19 ০0 0)15 01)11051) 1০9০৮ :7722 2725 20296655202, 7548 

1741, 83. 
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১লা বৈশাখের ধর্্মততে প্রষ্টবা) সমুদায় বিধানের সহিত এই বিধানের যোগ কেমন 

ুম্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে। “সহম্ন সহস্র শতাব্দী পূর্বে যে নকল ঘটনা হইয়া- 

ছিপ, তাহা আমারই জন্য, এইরূপ ভক্ত বিশ্বাস দ্বাবা ধন্দবাজ্যের অতীত এবং 

বর্তমান সমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ 

বাক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্ত আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। 

আমাদের বর্তমান ব্রাঙ্গঘমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান, ইহা আমরা বিশ্বাস 
কবি। কিন্তু ধাহারা মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটা ঘটনা আমাদের 

জনা, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্মগ্রচাবকদিগের সঙ্গে আমাদের 

কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক 
চন ব্রাঙ্মই আমাদের আপনার লোক, তাহাদের সন্ধীর্ণ হদয় কদাচ স্বগীয় 

ধর্শেব উপযুক্ত নহে । বঙ্গদেশের এই ১০।১৫টী লোক, যাহার! ধন্ম লইয়া 

ক্রীডা করিতেছে, কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিধা মরিব, এই জন্য 

আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। 

সমূদায় যোগী খষি সাধু ভক্ত, ধাহারা জগতে আপিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে 

আমাদের সম্পর্ক । তাহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ 

কপ হইল, এই ব্রাঙ্ষসমাজ 1......্রাঙ্মধন্ম কতকগুলি মতের সমস্তি নহে। 

ঘটি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্রিময় সত্য 

প্লেবণ করিয়াছেন, সে সমুদায় একত্র হইলে যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা 

দুদন বল হয়, তাহাই ব্রাক্ষধন্ম ৮ বিশেষবিধানসঞ্থদ্ধে আর অধিক কথা 

উদ্ধত করিবার প্রয়োজন করে না। ধাহারা কেশবচন্দ্রের স্বমুখের এই কথা- 

গলি পাঠ করিবেন, তাহাদিগের মনে সহজে এই ধাবণ। হইবে থে, প্রতিবাদ- 

কারিগণ এ সকল কথা এক সময়ে ্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও ঘে এ সধ্ষন্থো বিবিধ 

কল্পিত অনৃত বচন রচনা করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচস্্রকে জনসমাজে 

অপদস্থ করিবার জন্য । এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতান্ত 

শোকভারগ্রস্ত হয়। কি করা যায়, সত্যের অনুরোধে এব* মিথ্যাপবাদ- 

্ষালনের জন্য এ সকল কথার উল্লেখ প্রয়োজন । 

“আদেশ” সন্থদ্ধে মততেদ 

ততীয় আদেশ । প্রতিবাদকারিগণ বিবেক ও বুদ্ধি এ ছুইয়ের বিষয় 



১২৭২ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 

বিভাগ করিয়া ধশ্মাধশ্ম ন্যায়ান্যায়ের নির্ণযস্থলে বিবেক এবং বাণিছ্যাদি 
ক্ষতিলাভের বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন । “যে কাধ্যকে যেকপ 
দেখিয়াছি, তাহার অন্যথারূপ বর্ণন করিব কি না? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের 
অধিকারাস্তর্গত। জগদীশ্বর এরপ প্রশ্ন নকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে 
ভার দিয়াছেন। আমি এরূপ ব্যবসায়দবারা জীবিক্য অঞ্জন করিব, কিন্বা 
কৃষিকাধ্য অবলম্বন করিব? এ প্রশ্নের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই, 
এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণন1 কবিতে ভব। 
কিন্ত এইরূপ কোন কারধ্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ব. 
অধোগতি সন্গিহিত থাকিতে পারে । হয়ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে 
গিয়া আমার চরিত্র দূষিত হইবে, কিন্ব! কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকাব 
দশিবে | তাহা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই বিদিত, আমার বোধাতীত । আমাদিগে 
বন্ধুদিগের মতে এ সকল স্থলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনাপরাধণ হইয়। ঈশ্বরকে প্রশ্ন 
করেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়া কি করিতে হইবে, তাহা বলিয়৷ 
দেন। কথাটা এই, আমি যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ন করিব কি না? প্রশ্ন 
করিলে, ঈশ্বর বিবেকদ্বারা বলেন, "না; এ কথা ত্রাঙ্গদের সকলেই কিশ্বান 
করিয়া থাকেন । কিন্ক এ আদেশের মত পে প্রকার নহে। এ মতানুসারে 
কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কোন্ কার্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, 
কিন্বা মফ:ম্বলে যাইব, তাহাতেও ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়! কর্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। 
আমাদের যে আদেশের মতে আপত্তি, তাহা এই প্রকার আদেশ ।” অবশ্য 
আপত্তি, এখানে স্পষ্টভাষায় ব্রিত হইয়াছে । বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও 
বিচারশক্তি দ্বারা ঈশ্বরান্থপ্রাণনে সত্য সকল 'বিছ্যললতার ন্যায়” 'গগনসসঞ্চারী 
উক্কাপিগ্ডের ন্যায়” সহস! হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদকারিগণের এ কথাষ 
কোন আপত্তি নাই। অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছাসে স্বার্থচিন্ত প্রভৃতির তিরোধান 
হয়, ইহাও তাহারা স্বীকার করেন। আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক 
বিষয়ে কোন আলোক দান করেন না, তিনি কেবল ধন্মাধন্মের, শ্তায় অন্যায়ের 
বিষয় লইয়া আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পার, ৫সথানেও 
ইহাদের সাক্ষাৎসম্বদ্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সন্বন্ধ নাই, কেন না 'জগদীশ্বর 
এবূপ ( নৈতিক ) প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন ।' 
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অনুপ্রাণন অর্থে ইহারা কি বুঝেন? মানবের আত্মাতে ঈশ্বরের ভর কবা। 

এভর করাতে কি স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন? না, “সত্যদর্শনের উপযোগী 
যতগুলি বৃত্তি আছে, সমুদায় এশী শক্তির আবিভাবে উজ্জ্বলতা প্রা হয়।” 

ম্ুতরাং এস্কলে বিবেক বা অন্যান্য বৃত্তির মধ্যবন্তিতা স্পষ্ট স্বীকুত হইতেছে । 

এখানেই ইহারা ফ্রাড়াইয়াছিলেন, তাহা নহে; কেন না সহজজ্ঞান ও বিবেকের 

অনুরোধে নীতি ও সত্যের অন্থমরণ ইহারা এইরূপে নিরুষ্টশ্রেণীমধো গণ্য 

করিয়াছেন “ইহারা যদিও শাস্ত্ববিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধাবত্তিতা 

পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত বিবেকের মধ্যবত্তিত1 পরিত্যাগ করিতে পারেন 

নাই। ইহাদ্দের বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়। ইহাদের অভ্যন্তরে 
প্রতিনিয়ত বান করিতেছে । পুরাতন শাস্ত্রের নীম! এইখানেই শেষ হইল ।” 

এখন নূতন শান্্ব ইহারা কি বলেন, পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পাবিবেন, 
কেশবচন্ত্রের আদেশবাদের সঙ্গে উহার কত দূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । “এখানে নৃতন 
ান্ধ কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শান্ত 

গাঞ্ষাৎ নির্গত হইয়া, মানবীয় স্থক্মম চৈতন্তে* যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, 

ভাহাই নৃতন শাস্ত্র। নৃতন শাস্াবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, 
কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহাদর্শী স্থুল চৈতগ্ঠের অধিগম্য নহে, কিন্তু 

আগ্রান্তরিক স্থক্মম চৈতন্যের বিষয়। ধাহার৷ এই ুক্্ম চৈতন্য লাভ করিয়া 

নৃতন শাস্বের অধিকারী হয়েন, তাহাদের আর নীতিশাস্ত্রের অন্ুঘরণ করিতে হয় 

না, তাহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কাধ্য করেন। তাহাদের শান্ত 

তাহাদের অন্তরে নিতা বর্তমান । তাহাদের শাস্ চিরজা গ্রত, চিরন্রীবন্ক। যেখানে 

ঈখব স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্তমান, সেখানে কে নীতিশাস্ধের মৃত বচন স্মরণ করিয়া 

*স্ুল চৈতন্ ও নৃম্্ম চৈতন্য প্রতিঝাদকাগিগণ এইগপে বিভাগ করিয়াছেন, “মনুষ্য 

যত দিন ঠাহ।॥ ঈশ্বরকে তাহার অন্তরে হুম্প্ট অনুভব করিতে না পারেন তত দিন তাহার 

চৈতন্ত জীবচৈতগ্ভের ন্যায় নিতান্ত স্থল ও মায়াঘোহে সমাচ্ছন্ন। কেবল প্রতেদ এই 

যে, মানবচৈতন্া বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং বিকাশপ্রবণ, জীবচৈতনো নেই বুদ্ধিশক্তি ও বিকাশ- 

প্বগতার সমধিক অনন্তাব দৃষ্ট হয়। মানবচৈতন্য কমে স্বকীয় স্থুলত্ব পরিহারপূর্্বক, হুল 

হইতে সুক্তর হইয়। অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতেই মনুষ্ধের এত 

মহত্ব, এত গৌরব ।” 

১৬০ 
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তাহার অনুসরণ করে? €সখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্তম্বরূপ।” “এনূতন শাস্স প্রতি- 

নিয়ত অস্তরেই স্কুত্তি পায়, ইহা কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত, 
চির অব্যক্ত । বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়৷ গেল, উহার নৃতনত্ 
দূর হইল, তৎক্ষণাৎ উহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষার 

অন্থবাদনীয় নহে ।” একেবারে সংশয়বাদ হইতে রহম্তবাদে উপস্থিতি, এই 
কথাগুলিতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। 

১৭৯৩ শকের ২৬শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খুঃ) কেশবচন্ত্র 

প্রত্যাদেশসন্থন্ধে ব্রহ্মমন্দিরে যে উপদৈশ (১৭৯৩ শকের ১লা কান্তিকের ধশ্মতবে 

দ্রষ্টব্য) দেন, তাহার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি; তাহাতে 

সকলেই দেখিতে পাইবেন, উহার 'মধ্যে সংশয় বা রহস্তবার্দের অণ্মাত্র 

গন্ধ নাই, বিষয়টী যথাযথ বণিত। ণ্যর্দি বল, তোমাদের অন্তরে ধর্খ্বৃদ্দি 

আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়৷ তোমাদ্দিগকে আক্রমণ কবে, 

তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণ্যপথে লইয়া যায়; তখন বুঝিতে পার, ব্রাঙ্গ 

হওয়া উচিত, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কর; তখন বুঝিতে পার, ভ্রম কুসংস্কার 

দূর করিয়া মনকে জ্ঞানদ্বারা পরিষ্কৃত করা কর্তব্য, এই জন্য জ্ঞানোপার্জন 
কর; তখন বুঝিতে পার, ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হৃদয়ে শান্তিলাভ কবিতে 

পার না, এই ক্ঞন্য প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও । যদি বল, 
এ সকল ধর্মবুদ্ধির কথা; তোমর! নিজে যাহা উচিত .বোধ কর, তাহা! 

কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্ধ ইহা কি তোমর৷ জান না, ঈশ্বর 

কোন্ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন? তিনি জানেন, তাহার সন্তানেরা 

প্রথমেই তাহার মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না, এই জন্য 

ইহ] উচিত, ইহা উচিত নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বাবা , 

জগতের অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সহজভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ 

দেন। যদি বল, অনেক সময় ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, 

তাহা আমি মানি না। যও দিন নিষ়্শ্রেণীতে থাকিয়৷ ধর্মবুদ্ধির উপর 

নির্ভর করিবে, তত দিন বিবেকের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস, 

ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য । সত্য বটে, ইহা নিকষ 

অধিকার; কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট আদেশের অধিকারী 
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হইতে পার না । প্রথম মন্ুষুকে বিবেক ক্ষুদ্র গুক হইয়া উপদেশ 

“দন, যখন উচ্চশ্রেণীতে উঠিবে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক :তোমাদিগকে 

কাহাব প্রত্যক্ষ সন্নিধানে উপস্থিত করিবে । তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের 
কথা শুনিবে |”  পত্রাহ্মগণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন 

নাই? তোমরা যখন সাধু কাধ্য কর, কে তোমাদিগকে মেই কাধা করিতে 
বলেন? যদি বল, বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতেব অন্থরোধে'তোমবা সংকন্ম 

কব, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী । প্রত্যেক লতা যেমন ঈশ্বব হইতে বিনিঃহ্থত, 

তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ কবেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু 

হইতে তোমবা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং 

প্রতোক সাধুভাবের জন্য তোমর| ঈশ্বরের নিকট খণী। সেবাক্তি চোর, 

সে অকৃতজ্ঞ, যে সত পাইয়া অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অস্্রানমুখে 
ঈশ্ববেব গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বব সর্বদা কথা কহিতেছেন, 

আব তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটি সদুপ- 

দেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর 

স্ববং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন |” “লিজ্ঞাসা কবি, কে তাহাদিগকে 

বঙ্গনন্দিবে আনিয়া উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন ? ঘি সামান্য বিষয়ে 

আমব| ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার কবি, তবে কিরূপে প্রত্াক্ষগাবে তাহার 

৫কতব আদেশ সকল শ্রবণ কবিব” পশুর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রত্ 

“ম কবে? মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, ইহা যদি সতা হর, তবে ঈশ্বর 

মে তাহার সম্তানদিগের সহিত কথা কঙ্তেন, ইভা কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর 

বাজী, সংস্কৃত, কিংব| বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কণ না। তিনি হৃদরের ভাষাতে 

কথ। বলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য, পাপাব হয় তাহার মুখে যে 

কখা শুনে, তাহাই পরিত্রাণ-শাস্ত্র। এই জন্য মগ্ুষ্যের কথাকে শান বলিতে 

পাবি না। ঈশ্বরের কথ| যখন মঞ্স্ব আপনার ভাষায় অন্গবাদ করিয়া 

প্রকাশ করে, তখন সেই কথ। দুর্বল হইয়! যায়। দেই কথা আর তেমন জীবন 

দান করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাকা অগ্রিক্ফুলিঙের ন্যায়। এ বাক্য 
শ্ুনিলে মৃতপ্রায় মনে উৎসাহ উদ্ম প্রজ্ঘলিত হইয়া উঠে। মুখে বলিবার 

ময় এবং পুস্তকে লিখিবার সময় তাহার তেজ হীন হইয়া যায়।” “তিপি 
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মনুষ্যের ভাষায় কথা কন 'না। কিন্তু তাহার ভাষ1 সমুদবায় জাতি এবং সকল 
ব্যক্তিই বুঝিতে পারে । যে জ্ঞান ভিন্ন তাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তাহাকে 
তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাহার ভাষা বুঝাইয়া দেন; যাহার, হৃদয় 
কোমল, তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া, তিনি তাহার মনের কথা 
প্রকাশ করেন; যে কাধ্য করে, তাহাকে তিনি কাধ্যশ্োতের ভিতবে 
রাখিয়া শাস্তি দান করেন। যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই 
নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত উপায়ে তাহার ভাষা বুঝাইয়! দেন।” “আনব! 
ব্রদ্দের কথা শুনিতে পারি, ইহা অহস্কারের কথা নহে। কিন্ত সে বাক্তি 
অহঙ্কারী, যে ঈশ্বরের আদেশ আপনার কথা বলিয়। জগতে প্রচার কবে। 
তিনিই যথার্থ বিনয়ী, যিনি বলেন, কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমূদায় 
সত্যের অধিপতি, তিনি যখন যাহা দ্রেন, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ কবি। 
নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি যাহা দেন, তাহাই ভোগ কবি। 

যখন তিনি বলেন, সন্তান! আহার কর, তখন আহার করি; যখন বলেন, 

বস! এই সাধু কাধ্যটি তুমি সাধন কর, তাহার কথা শুনিয়া তথন সেই 
কাধ্য করি; যখন বলেন, এ তোমার ভ্রাতা, তাহাকে আলিঙ্গন কর, তথনই 

ভ্রাতার পর্দতলে পড়িয়া নমস্কার করি। ধাহারা 'প্রাণের সহিত এ সকল 

কথা বলিতে পারেন, তাহারাই বাস্তবিক বিনয়ী । যাহার! আপনার বলেব 

উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে, তাহার! দাপ্তিক।” 

“আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কাধ্য করি, আমি চলোকের মন ভাল করিয়া দিই, 
এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটা সামান্য সত্যও পাইতে পার না। 

যখন চারিদিক অন্ধকার, কোথাও সত্যের আলোক দেখিতে পাও না, তিনিই 

তখন সত্য দেন। যখন পাপবিকারে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, তিনিই তখন 

অন্তরের মধ্যে সুধা ডালিয়া! দেন।” 

যে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া প্রতিবাদকারিগণ বিবিধ দ্বেষ, কটুক্তি, 
ব্যঙ্গ, নিন্দা ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন, উতকষ্ই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাত তত্বগুলিতে 

অর্থান্তর ঘটাইয়া জনসমাঞজ্জের নিকটে এঁ সকল নিন্দিত ও দ্বণাম্পদ করিতে 

যত্ব করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ যাহ প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে সকলেই 

বুঝিতে পারিবেন যে, এ তিনটি মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য 
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কেবল মনের গভীর সংশয়বশতঃ এ গুলিকে অন্রূপে গ্রহণ করাতে । 

প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকা হইতে আমরা আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া 

অর্থান্তর ঘটান খণ্ডন করিতে পারিতাম; কিন্ত এতকালের পর সে সকল কথা৷ 

লইয়া কেশবচন্দ্রের জীবনী পূর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য । কালআ্রোতে যাহা 
আপনি বিলুপ্ত হইয়৷ যাইবে, নিন্দিতভাবে তাহাকে চিবজীবী করিয়া রাখিবার 
প্রয়াস কথন প্রশংসনীয় ব| নীতিসঙ্গত নহে। আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে 

ঘদি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, ভারতবষীয় ব্রাঙ্গপমাজ হইতে পৃথক্ হইয়] 

নামান্তরে অন্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আনয়ন করিবার 

কোন হেতু ছিল না, ইহাতে কেবল বিদ্বেষ-ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 
হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল; আর আমাদের অধিক বলিবার কিছু 

প্রয়োজন করে না। 

বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে বাধিক সভায কেশবচন্দ্রের অভিব্যক্ত মনের ভাব 

এই আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচন্ত্র বাষিক ব্রাক্মগণের 

সাধাবণ সভায় ( ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২১শে জান্য়াবী, ১৮৭৪৯ খুঃ) আপনার 

মনের কি ভাব অভিব্যক্ত (১৮০০ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাক্কনেব ধর্ম- 

তত্বে দ্রষ্টবা) করিয়াছিলেন, এ স্থলে আমরা তাহ] উদ্ধত কবিঘা দিতেছি £-- 

“বর্তমান আন্দৌলনসম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ কবিলেন, এই 

ঢঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভাবতব্ষীয় ব্রাঙ্- 
গনাজের গঠনপ্রণালী যেরূপ, ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভাবতবরীয় ব্রাঙ্ষ- 

সমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য । ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনাব 

উদাব বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। 

বর্তমান আন্দোলন দ্বারা একটি স্বতস্ত্ল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ 

লোকের৷ আপনাদ্দিগকে ভারতবর্ষীর ব্রাক্মদমাজেব বহিস্ৃতি জ্ঞান করেন, 

কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষদমাজ তাহাদিগকে পবিত্যাগ-করেন নাই এবং 
পবিত্যাগ করিতে পারেন না। মন্ুয্তের যেরূপ স্বাধীন প্ররুতি এবং 

বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি অনিবাধ্য | যদি মনে কর যে, দলবৃদ্ধি 

ইইবে না, এরূপ আশা করা অন্তায়। যত দিন মন্স্তের অবস্থা এবং সংস্কারের 

বিভিন্নতা থাকিবে, তত দিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস-পাঠে 
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জানা যায়, পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে, এবং মন্ষ্যের প্রকৃতি 

দেখিলেই বুঝা যায়, এরূপ ঘল হইবেই; কিন্ত কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই 

যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজ একটি সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। 

যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে 

অন্ধকার নিঃস্থত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি 
ভারত্বর্ষীয় ত্রাঙ্ষদমাজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব । ভারতবষীৰ 

ব্রাঙ্গলমাজে, ইংরাজীতে যাহাকে 78:0৮ বলে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে 

পারে; কিস্কু সে সমুদায় দল ভারতবধীয় ব্রা্গমাজের অন্তর্গত। যত দিন 

সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের 

বিচার হয়, ভারতবধীয় ব্রা্ষঘমাজের এ সকল মুলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, 
তত দিন তাহারা, আপনারা শ্বীকার করুন, আর নাই করুন, ভারতবফীঘ 

ব্রাঙ্গপমাজের সভ্য। ধন্মের মূল চিরস্থায়ী । আমাদের ইচ্ছানুসারে ধম্মে 
মূল পরিবত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় (প্রচারক চলিয়া গিয়৷ 
ভারতবর্ষীয় ব্রান্ধপমাজের বিরুছ্ে( সংগ্রাম করেন, তথাপি তাহারা ভারত- 

বষীয় ত্রাহ্মসমাজের বন্ধু ; কেন ন] মনুষ্তের সাধা নাই যে, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধশ্মেব 

মূল নষ্ট করেন। আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু ভারতবধীষ 

ব্রার্মপমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচাবক 

শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্চ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিধা 

অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবধীয় ব্রাঙ্গপমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে 

পারেন না। যেমন ছুইপক্ষ পরম্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম 

চলিতে পারে না, সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শক্র না হইলে বিচ্ছেদ হইতে 

পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়্কররূপে আক্রমণ করেন, কিন্তু আক্রান্ত 

যর্দি ক্ষমাশীল হন, সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মপমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইহার আপনার 

লোকেরাই যদ্দি ইহার প্রতি শক্রতা করেন, তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈর- 

নিধ্যাতন করিতে পারেন না। শক্র মিত্র সকলের প্রতিই ইহার ক্রোড় প্রেম- 

পূর্ণ থাকিবে । এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয়, ততসমুদ্ায়ের প্রতি ইহার 
সন্ভতাব থাকিবে । অন্তথ! ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবধীয় ব্রাঙ্মমাজ 
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কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় 
রা্মমমাঁজ একটা ক্ষৃত্রে সঙ্গীর্ণ ধশ্মসম্প্রদায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার 

চন্য এই সমীজ স্থষ্ট হইয়াছে । কেহ কেহ বলিতে পাবেন, ষখন ভারতবর্ষীয় 

াঙ্মমমাজ কলিকাতা আদি ব্রা্ষপমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা অনৈকা এবং সাম্প্র- 
ায়িকতার দৃষ্টাস্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবাব জন্য যে এই সমাক্ত 

সষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? অনেক বৎসব 

পবে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা 
কবিযা দেখিবেন, তাহারা প্রুততত্ব বুঝিতে পাবিবেন। ভারতবর্ধীয় 
বা্গসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন 
বিবোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মসমা'জ প্রতিষ্টিত হয় নাই। মহাত্মা 

বাছা রামমোহন রায় একটি উপাপনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিযা যান, তিনি কোন 

সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাহে 

অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান 

ছিল। ভারতবধীয় ব্রাহ্মঘমাজের গঠনপ্রণালী স্বতন্্ব। ইহা সাধ্চাহিক 

উপাসনাস্থান নহে। ধাহারা ব্রাঙ্গধর্ম্ের মূল সতো বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে 

একজ্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরাধণ সমাজ গঠন কবা ভাবত" 

ব্মী ত্রাহ্মলমাজের উদ্দেশ্ত। সকলের সঙ্গে ই'হাব বন্ধুতার সম্বন্ধ, শত্রুতা 

নহে। উন্নতিশ্োতেই ইহা? হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে বাঙ্গধন্্ 

গ্রচাব করা এবং ব্রাক্ষপাধক্দিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বতরাং কলিকাতার আদি ব্রা্ষদমাজও ইহার 

অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কব! দুবে থাকুক, 
ভাবতবর্ষীয় ত্রাঙ্মদমাজ কলিকাতা! সমাজের অধাক্ষদিগেব প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা 

ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন। ঈশ্বব আশীর্বাদ করুন, 

যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনিধ্যাতন না হয়। 

সকল প্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষপমাজ প্রমুক্ত। প্রেম- 

বস্তারজন্য ভারতবর্ষীয় ত্রান্মসমাজ যাহা করেন, ঈশ্বর অঙ্গগ্রহ করিয়া! তাহা 

সংমিদ্ধ করুন| 
“আর একটী কথা। ব্রাক্ষমমাজে যাহা কিছু অপ্রেম, অনৈক্য দেখা যায়, 



১২৮০ আচার্য কেশবচন্দ্র 

এ সকল সাময়িক উত্তেজনা । যখন বর্তমীন অপ্রেমমেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন 

সত্যনূর্য আরও উজ্জলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে । অতএব সকলে একটু 

ধের্যধারণ করিয়! থাকুন, পরে এই বর্তমান বিরোধ দ্বার জগতে কত কলাণ 

হইবে, সকলে বুঝিতে পারিবেন ।” 

কুচবিহারবিবাহ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিজ ম্ত 

অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পৃর্ক্বে, কেশবচন্দ্র কি ভাবে কন্তা-সম্প্রণান 

করিয়াছিলেন এবং বিবাহসম্বদ্ধে তাহার কি মত ছিল, আমরা তাহার কথাদ 

তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ব করিব। ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক ( ২৫শে 

ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ খুঃ) সোমবার, কুচবিহারযাত্রাদিনে তিনি কন্যাকে এইবপ 

উপদেশ দেন £-- 

(১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, ধিনি দিচ্ছেন, তীকে পিত। 

বলে ভালবাস । 

(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাঁধ্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান্ 

আপনার মনের মত কাজ করে মরে। 

(৩) কোন পৌত্তলিক কাধ্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, সেই 

এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে । আমি রাণী চাই না, আমি চাই 

ঈশ্বরের দানী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথ। হেট করিও না। সেই এক 

দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাহাকে ডাকিবে। দশ 

জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি ভোমাকে এই আশীর্বাদ 

করি, তোমার হ্বদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভালবাসে । তিনি তোমাকে 
ভালবাসিবেন। তিনি,তোমাকে ধন্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন । তুমি 

আর একবার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর। 

বিবাহাস্তে যখন চারিদিকে আন্দোলন উপস্থিত, তথন কুচবিহারে ২৭শে 

ফাল্জধন, ,.১৭৯৯ শক (১০ই মাচ্চ ১৮৭৮ খুঃ) কেশবচন্দ্র বিবাহ্সম্বদ্ধে তাহার 

মত এইরূপে উপদেশে বাক্ত করেন £--“যখনই ধশ্মজগতে একটা অগ্নি 

গ্রজ্লিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটা প্রচ্ছন্ন অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ 

করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিখাইবেই শিখাইবে, ঈশ্বরের ধন্মরাজ্যের 

গঠন এইরূপ । ঈশ্বরের রাজ্দ্ে কি যুদ্ধ পরীক্ষার অগ্রি, কিছুই বিফল হয় না। 



প্রতিবাদের পরিণাম ১২৮১ 

 মমক্ষেঅগ্রিকুগ্ড'জলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধবিহীন আত্মা সীতার ন্যায় বসিয়া 

থাকে । জল যেমন, তাহার পক্ষে অগ্নিও তেমনি। পরীক্ষার অগ্নিতে 

নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতেব কল্যাণ হইবে। অধিক অগ্নির 

প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাব্দীর জ্ঞানালোক দ্বারাও মন্তুয্বের চৈতন্ত 
হইল না, সেখানে খুব উজ্জল অগ্নির প্রয়োজন। এইজন্য এই বর্তমান 
আন্দোলন-অগ্রি। ধরন্মরাজ্যে উদ্ধাহ কাহাকে বলে এবং পশুর রাজ্যে উদ্বাহ 
কাহাকে বলে, আমরা জানি না) এই অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখাইবে। 

স্বর্গের আদর্শবিবাহ কি, এখন তাহ। জগং বুঝিবে না, লক্ষ বংসর পবে ঘি 

জগং বুঝে, তা হলেও ভাল। পশুজগতে আসন্মরিক, শারীরিক, সাংলারিক 

বিবাহ হয়; তাহারা আত্মার বিবাহ কি, বুঝিতে পারে না। যাহারা ঈশ্বরের 

বাজোর অধীন হইয়াছেন, তাহারা পশুবিবাহকে ঘ্বণা করেন। ঈশ্বরের 

আজ্ঞাতে যেখানে ছুই জন নরনারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে 

স্বীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বর্তমান আন্দোণনে এই স্বগীয় উদ্বাহশান্ 

প্রকাশিত হইবে । অতএব ধন্য তাহারা, ধাভাব এই বিবাদ উত্তোলন 

করিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, যন্ত্রীর অভিপ্রায় ঘন বুঝিল না। আমরা যেন 

পৃথিবীকে সেই দিকে অগ্রপর হইতে দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, 

সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসারের সমুদাঘ শুভানঈ|ন ধর্ধের অনরষ্ঠান 

কবিধা লইতে হইবে । যেখানে প্রত বয়স লাভ কবিঘা আত্মা আত্মার সঙ্গে 

গিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্ধাহরাজ্যে অগ্রমর হইতে হইবে। সেখানে 
ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহস্ত্রে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বলেন, তোমরা 

হদয়ে হীদয়ে একক হইয়া আমার সদগুণ কীর্তন কব। যখন নরনারী এই 

স্বীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্ররূত কল্যাণ হইবে । আর 
শারীরিক, জঘন্য, জড় পশুবিবাহের তত্ব শুনিতে ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর করুন, 

যেন মনুষ্যজাতি হইতে শীদ্রই পণুভাব জঘন্য কলঙ্ক একেবারে চলিয়া যায়। 

সকলে ঈশ্বরের কৃপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়া স্বর্গে পরিণত করুন। 
পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা গ্রকাশ করুন| 

১৬১ 
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বিদেশে আন্দোলনের ফল 
বপ্নং সম্রাজ্ঠী হইতে ইংলগ্ের প্রধান প্রধান ইংরেজগণের ও পত্তিক1বিশেষের কুচবিহার 

বিবাহের অনুমোদন 

গবণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশব- 

চন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সম্রাজ্জী উহাতে আনন্দ প্রকাশ 

করিয়া সেক্রেটারী দ্বারা কেশবচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন, ইহা আর একটা 

আশ্চধ্যের বিষয় কি? আশ্চধ্যের বিষয় মনে না হইলেও, তাহার মত 

ধর্মনিষ্টা, নীতিপরায়ণা, সতী নারীর এ কার্যে অন্গমোদন কিছুতেই সামান্য 
ব্যাপার নহে । যেস্থলে ধশ্ম ও নীতির সহিত বিরোধ, সেস্লে কোন প্রকাবে 

তাহার যে কেহ অনুমোদন পাইবেন, সাধ্য কি? লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম 
মিয়র এবং অন্যান্ত প্রধান প্রধান ইতরাজ ভদ্রগণ কেশবচন্দ্রের এই কার্ধযকে 
সর্বতোভাবে অন্থমোদন করিয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহ! কিছু যেমন 

তেমন কথা নহে । একটি তাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইহারা 
একথা বলিতে কুন্তিত হন নাই যে, কেশবচন্দ্র যদি গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে 
অভিলাষ পূরণ না করিতেন, তাহ হইলে তীহা কর্তৃক গুরুতর কর্তৃব্যভঙ্গ 

হইত। ইংলগ্তের ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদৃশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। 
ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব, ব্রহ্মবাদী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন। 

ভয়েসি সাহেব এ বিবাহ্কে কেবল ধশ্মসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তাহা নহে, 

ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহাধ্য অবশ্তকর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 

তাহার পজ্ের মশ্ম ধর্মতত্ব (১৮০০ শকের:১লা আশ্বিনের ধশ্মতত্বের সংবাদস্তস্তে 

দ্রষ্টব্য ) এইবূপে দিয়াছেন,__“ইংলপগুস্থ থিষ্ট সমাজের আচার্য রেভারেও 

চারল্ন ভয়েসি সাহেব আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন ষে, পত্রপাঠে 

বিবাহের বৃত্াস্ত অবগত হইয়া আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি তাহার শ্রন্থা 

পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। যিনি এরূপ মহৎ কাধ্য করিম্ধাছেন, তাহার প্রতি 
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গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান 

ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া, তাহাকে ছুরভিসপ্ষিদোষে অপরাধী 

করিতে পারে, এই আশ্চধ্যের বিষয়। তাহার বিশ্বান এই, আচার্ধ্য মহাশয় 

এই বিবাহসন্বদ্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহ] প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল 

যে মহৎ এবং ধর্মসঙ্গত, তাহ! নহে, কিন্তু উহা অনিবার্য এবং অবশ্ঠকর্তব্য । 

ভধেপী সাহেব ইহা বলেন যে, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মঙ্গলময় 

বিধানে সংঘটিত হইয়াছে । তাহার এই আশা যে, ক্রমে নকল দিক পরিষ্কার 

হইবে এবং নিন্দা গ্লানি পরিণামে কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাস 

করেন যে, আচার্য মহাশয়ের মনে যথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহ 

কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না।” এই আন্দোলন তাহার মতে ঈর্যামূলক | 
প্রোফেসব মোক্ষমূলর বিবাহের সপক্ষ ছিলেন। 

মিস্ কলেট ও পত্রিকাবিশেষের প্রতিবাদ 

তবে কি ইংলগ্ডে প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন না? কেশবচন্দ্রের বিশেষ 

বন্ধু মিস্ কলেট* বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'ক্রিষ্টান লাইফ" 

'ইন্কোয়ারার” তাহার প্রতিবাদের সঙ্গে, অতি তীব্রভাবে আক্রমণ না 

হউক, সায় দিয়াছেন । আমেরিকার “নিউইয়ার্ক ইত্ডিপেপ্ডে্ট, ক্রিষ্তয়ান ওয়ার্লড' 

উদারতা প্রকাশ করিলেও, মিস্ কলেটের রিপোর্টান্তসারে প্রতিবাদের পক্ষ 

প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিষয় বিবাহের সপক্ষে লিখিত 

হইয়াছে, মিস্ কলেট সে গুলির থগুন করিতে প্রাণপণে যন্ব করিয়াছেন। 

তাহার খগ্ডনের খগ্ুনে প্রবৃত্ত হওয়া নিপ্রয়োজন, কেন না আমরা পূর্ববাধ্যায়ে 
যাহা বলিয়াছি, তাহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট । তবে তাহার “ইন্কোয়ারার' পত্তি- 

কায় লিখিত প্রথম পত্রধানি এখানে আমরা অন্তবাদ করিয়া দিতেছি । 
ভিরিজন ১ লি এ পাশাপাশি বশীশীসি সী পাপাপিপসজ 

* ইংলণে মিস্ কলেট ব্রাঙ্গধর্মের উন্নতিকয্পে বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। ঠাহার 

“বাহ্ম ইয়ার বুক” অতি নুপাঠা। ব্রাঙ্গধর্পের সপক্ষে কোধার কে কি করিতেছেন, তা! 

হিনি নিপুধতা সহকারে সংগ্রহ করিতেন । কেশবচন্সের বত! ও অভ্তাত ইংরাজী গরস্থ 

তিনি ইংলণড মুন্তরিত করিয়াছিলেন। এই সকল বকতাদির জার্দাণ ভাষায় অনুবাদ 

জান্মাণ পত্রিকায় নঞয়ে সময়ে বাহির হইত। এতন্বাতীত অনেকে স্রাঙ্গধর্ণানখবন্ধে প্রকান্ত 

বন্ত তাও করিতেন। 
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“প্রধান কম্মকর্কগণ কর্তৃক যে কাধ্য অসমথিত, মণ্ডলীর বহুসংখ্যক লোক 

কর্তক যাহা নিন্দিত, সেই কাধ্য মণ্ডলীর শুভাকাজ্ষিগণের কেমন কবি 

আশ্বস্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোঝ! সহজ নহে । কিন্তু কেশব- 
চন্দ্রের অনেকগুলি ইংরেজ বন্ধু-"সাধারণ বিষয়ে ধাহাদের বিচাবশক্তি 

অতীব সম্মানযোগ্য--উতৎসাহের সহিত তাহার পক্ষাবলম্বন করিষাছেন, 

স্থতরাং উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে । বরকন্যার বয়সের নানতা বিষথে 

তাহারা আক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ ব্রাাধম্ম- 

বিস্তারজন্য ঘখন মহান্ স্বযোগ উপস্থিত, তখন তদ্দিনিময়ে এ ন্যুনতা স্বীকাব- 
যোগ্য বলিয়াই তাহারা বিবেচনা করেন এবং কেশবচন্দ্রের এ বিবাহে সম্মতি 

দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধান্ত মানিঘ। 

লইলেও, পূর্ববাপরসঙ্গতি এক দিক্ হইতে আর এক দিকে লইয়। যাওয়া ভিন্ন 
ইহাতে আর কি হইতে পারে? বিশুদ্ধ ধম্মবিস্তার মূল বিষয় হইলেও, উহ। 
ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অতীব কঠিন ব্যাপার নহে । কোন্ 
যাছু্ন্ত্রে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ বিশুদ্ধ ধশ্মান্থসারে কাধ্য করিতে 

প্রবপ্তিত হইবেন, সেইটি বাহির করাই প্রকৃত সমস্যা ।  ব্রাঙ্মপঘাজেব 

উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে, তাহারা দৃঢ়ত! সহকাবে এই 

বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেকগুলি সভ্যকে এইটি কায 

পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। ত্রাঙ্গবিবাহের আন্দোলনের 

ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ ; এবং ১৮৭২ খুষ্টান্দের বিধান-প্রবর্তন বঙ্গদেশেব 
ব্রা্মগণের মধো বিবাহের আদর্শ দৃষ্টম্পষ্ট উচ্চ করিয়া দিয়াছে । এ বিধানে 

যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১০৭৬ খুষ্টাব্ধের 'থিষ্টিক একন্সয়াল” ভালই 

বলিয়াছেন £--'পে সকল যদি প্রতিব্যক্তি কাধো পরিণত করিতে যত্ু করেন, 

তাহা হইলে বর্তমানে যে প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কতকাধ্য হইতে 

অনেক দিন যাইবে । ব্রাহ্মদ্মাজ নূতন সমাজের পত্তনকালে মে *গুলিকে 

মূলতত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি এই নৃতন গঠনে যথাযথ সঙ্বদধ 
হইবার পূর্ধে, তাহার এই গুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে 1 এই স্থলে আমরা 

'একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতত্বের সংঘর্ষণে উপস্থিত _ইটি সভ্যতার একটি 

জীবন্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কারকার্ধ্য সংযুক্ত, সে গুলির দৃঢমূলত্ব 
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সহজ করিবার পক্ষে উহা নিরতিশয় সহীয়। কেশবচন্দ্র তাহার কন্ার 

বিবাহে ১৮৭২ খুষ্টান্বের বিধান তুচ্ছ কবাতে, (উপবে যে প্রথম প্রতিবাদ 

প্রদত্ত হইল, উহা! দ্রেখায়,। কেমন অনেকগুলি বিষযে নিঃসন্দেহে তিনি 

উহ] তুচ্ছ করিয়াছেন ) ব্রাঙ্গদমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ করিয়াছেন, 

এবং এই নবীন মণ্ডলী আজ পধ্যস্ত যে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষিত 

হ্যাছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত কবিঘা দিলেন। ইহার অেঠতর 

মূলতত্বে সাংঘাতিক আঘাত কবিয়া, ব্রাঙ্গধন্মবিস্তাবেব জন্য ক্ষেত্র ক্রয় 

কবিমা লওয়া নিতান্ত আনম্মঘাত। কেশবচন্দ্রে অভিপ্রাধ কি, এসম্বন্ধে 

আমবা ইংবেজ-_আমাদের পক্ষে তাডাতাডি একট। সিদ্ধান্ত কব। কর্তব্য 

বণিষ। আমি বিবেচনা করি না। যখন সকল বিষযে বেশ জানা যাইবে, 

তখন এই বিষয়টি সম্বন্ধে উদারভাবে বিচার কবা যাইবে । কিন্তু প্রকৃত বিচায্য 

বিষষটি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতে যে সংস্কারকাধ্য 

»লিতেছে, তাহার নেতৃত্বকাধো কেশবচন্দ্রকে আব বিশ্বাস করা যাইতে পাবে 

কি না? হিন্ুধশ্মের মরুভূমি হইতে নবীন সংগ্রামবত মণ্ডলীর বাহিব হইঘ। 

আসিবার পক্ষে তিনি পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ কি না? এ প্রশ্নেব উন্তবে 

কিন্ত ছুঃখেব সহিত আমাদিগকে "না" বলিতে হইতেছে । কারণ একথ। 

চিবদিনই সত্য যে, “যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন দিকে তাকায়, পে 

ঈশ্ববের বাজ্যের উপযুক্ত নয় । 

“কিন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বযং ব্রাঙ্মপমীজ পশ্চাৎিকে তাকাইতেছে না 

কিন্তু বিশ্বস্তভাবে এই বিপদের সম্মুখীন হইতেছে। ববং ইহাব মূলতবগুলির 

প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া! অপেক্ষা, উহার প্রিয় নেতাব সহিত সন্বন্ধ ভর্গ করিতে 

্রস্থত। সমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমাব নিকট অতি গুরুতর 

ব্যাপার বলিয়! মনে হয়। নিঃসংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে যে, ব্রার 

সমাজ একজন মানুষের অন্থুসরণ করে, এই যে অনেকে মনে? করেন, তাহা 

নহে; কিন্তু ভূতকালে উহার নিকটে যত অধিক ণ হউক না কেন (এখণ 

অত্যধিকই বটে), উহা এখন স্বাধীন পদবী লাভ করিয়াছে, ভারতবা সিগণেব 

বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়াছে এবং কতকপরিমাণে ভারতীয় জীবন 

গঠন করিতেছে । যে কোন মতের হউন না কেন, বিশুদ্ধ ধর্ধের ধাহারা 



১২৮৬ সআচাধ্য কেশবচন্জ্র 

বন্ধু, তাহাদের নীতিসম্মত সাহায্য ঈদৃশ মণ্ডলী পাইবার যোগ্য । এই সংগ্রামে 
প্রুত ব্রা্ষগণকে আমাদের সমগ্র সহাহুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মহুষ্ 
হুদয়ে যে সকল গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর 
পরীক্ষায় পড়িয়া তাহারা মহস্তর সংগ্রামে প্রবৃত্ত । ঈশ্বরের সমগ্র সত্য 
তাহাদের আলোক ও বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবং মণ্ডলীর বক্ষণ 

জন্য বিশ্বস্ত যত্বুসমূহ কৃতকাধ্যে ভূষিত হউক । 

এস্ ভি কলেট ।” 
“ক্রিষ্টান লাইফ” €লখেন--“আমরা জানি যে, সামাজিক মধ্যাদা এবং 

সম্পদ্লাভ অনেক সময়ে মনুষ্ের চক্ষু কুস্থটিকায় আবৃত করে, স্থতরাং বিবেক- 
সিদ্ধ ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাযথ পরিমাণে প্রতিভাত হওয়া নিবৃত্ত হয়। 
মনুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ, যাহাতে সাংসারিক লাভ হইবে মনে হয়, 
তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু শ্র সকল 
লোক সাংসারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদ্বিগকে কখন বিধাতা ধন্মের নেতা হইবার 

জন্য আহ্বান করেন না, এবং পৃথিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহার্দিগের উপযুক্ত 

মৃূল্যান্থসারে ইহার্দিগকে গণ্য করে । কেশবচন্দ্র একজন ধশ্মের শিক্ষক এবং 

সহম্র সহস্র লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। 

যে কথা তিনি প্রচার করেন, সে কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রমাণিত করা 

সমুচিত। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, এক জন রাজার ( পাণি- 
গ্রহণার্থ ) পাণিপ্রাপ্তি অতীব চিত্রমুগ্ধকর ; কিন্ত এস্থলে যে মূল্য বিনিময়ে দিতে 
হইবে, তাহা যে অতীব ভীষণ, কেশবচন্দ্রের কলিকাতাস্থ সহযোগিগণ তাহা 

দেখাইয়াছেন। হযে সকল বুদ্ধিমান উন্নতমন! লোক প্রথম হইতে তাহার 

সঙ্গে ছিলেন, তাহাদিগের সন্ত্রম, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তো চিরদিনের 

জন্ঠ, তাহাকে বলি অর্পণ করিতে হইল ।” 

ত্রন্মবাদিনী মিস্ কবের “'ক্রিষ্টান লাইফের” লেখার প্রতিবাদ 

ব্রন্ষবাদিনী মিস্ ফ্রান্সিস্কব কক্রিগ্রান লাইফের” এই লেখার (প্রতিবাদ 

করেন। উহার যে অন্বাদ ধম্মতত্বে ততৎকালে (১লা জ্যোষ্ট, ১৮ শর) 

এপ্রফ্ষাশিত হয়, আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম £__- 

“মহাশয়,-_-“ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঙ্জের একটী স্থমহান্ সক্কটাপন্প '্অবন্থা” 



বিদেশে আন্দোলনের ফল ১২৮৭ 

প্রস্তাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তথ্ধিরুদ্ধে আমাকে আমার হ্থদু় বিমত 

প্রকাশ করিতে দিন। আপনি (ক্ষমা করিবেন, যদি আমার আপনার লেখার 

ভব বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে ) অন্থমান করিয়াছেন যে, কেশবচন্্র দেন 

তাহার কন্যার জন্য এক জন রাজপুত্র বর পাইয়া বিমোহিত হইয়াছেন এবং 

তাদুশ নীচ প্রলোভনের জন্য তিনি তাহার অসম্তবন্তিগণেব শ্রদ্ধা ও অন্থরাগ 

বিপচ্জন দিয়াছেন) বস্ততঃ কথা, তিনি ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের গ্রতি আপনার 

কর্তব্যবুদ্ধি হারাইয়াছেন। 

“ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রস্তাব শ্রীযুক কেশবচন্ত্র সেনের গ্রা্থ করা ভাল 

হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে আমাদের সহজে মতভেদ হইতে পারে । আপনি 

এবং আমার অনেকগুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে, তাদৃশ প্রস্তাব 

গ্রাহ্থ ন করা ভাল ছিল; কিন্তু আমার মত এই যে, যে উপায় তাহার দেশের 

পৃক্ষে উচ্চতর আশ! প্রদর্শন করিতেছে, তদ্বিরুদ্ধে ছ্বাররুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষে 

অতি শোচনীয় গুরুতর দায়িত্ব ঘটিত। তিনি বিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন, 

কি অবিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমরা যাই কেন মনে করি না, 

কেখবচন্্র সেনকে আমরা যেরূপ জানি, তাহাতে তাহার ন্তায় লোক ঈদৃশ 

গুরুতর কাধ্যে, উচিত এই নিতাস্ত সরল বিশ্বাস ভিন্ন, অন্ত কোন অভিপ্রায়ে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীপ্ত মণে প্রতিবাদ করি। 

হংলণ্ডে অবস্থিতিকালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ 

হর, তাহাতে আমার মনে তাহার কল্যাণগুণ, তাহার সাধুতা, বরং আমায় 

বলিতে হইতেছে, তাহার খধিত্ব আমার মনে এমনি দুদ্রিত হইয়াছে যে, কোন 

জীবিত মন্থুষ্য আমার মনে সেরূপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিদুদ্রণ 

কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নহে। এক দিন আধ্যাত্মিক বিষ কথোপকথন 

হইয়া যখন তিনি বিদায় লইয়! গেলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি আমায় 

বপিলাম, 'এখন বোধ হয়, আমি কথকিৎ বুঝিতে পারিতেছি, খ্ীষ্টের সঙ্গে 

আলাপ করিয়া স্্ীপুরুষগণের মনের ভাব কি প্রকার হইত । আমি তখনও 

তাহার সকল মতের অনুবর্তন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন 

শিক্ষা দিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে, বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্সিকতা-লাডের 

জন্য সমধিক প্রয়াসেরঃউপযোগিতসন্ধে, আমার সংশয় করিবার কারণ আছে। 



১২৮৮ আচার্য কেশবচজ্ঞ 

কিন্তু এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন, এরূপ ভাব আমি 
কোন কালে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। আমিঠিক এই কথাই তাহ 
মহ অস্থরক্ত স্বগণ শ্রীযুক্ত পরতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি বর্তমান কাষ্য সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করিয়াছেন বুঝা গিয়াছে, তাহার সম্বন্বেও বলিতে পারি। এমন 

হইতে পারে যে, ইহার মন শ্রযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন অপেক্ষাও সমাবস্থ। 
মহাশয়, এক জন ধম্মবন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে, আমি বুঝিতে 

পারি না, যদি যাই তিনি এমন একটী কোন কাধ্য করিলেন, যাহাব আমবা 
সম্পূ অন্থমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া লই থে, 

ঘোর সংসারী হইলে তত্প্রতি যে প্রকার শ্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষাবোণ 

হইত, তিনি তাদৃশ নীচ স্বার্থপাধনাতি প্রা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন । 

আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় থে, 

যদি কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিবেচনায় ভূপ হয়া 

থাকে, তবে তাহ! সম্পূর্ণ নিঃম্বাথভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ষে, তাহারা থাহ। 

স্থির করিয়াছেন, তাহা ঠিক কর্তব্যজ্ঞানান্ুমোদিত এবং আমি এ বিষরে 

আরে নিঃসংশয় যে, এই ঘটনাতে ক্ষুদ্র মনের নিকট ঘে পারিবারিক সমৃদ্দি- 

লাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহ। তাহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বপিয়। 

অনুভব হইয়াছে । এ র্লেশ কেবল তাহারা আপনাদের বিশুদ্ধাভিগ্রাফেব 

ভ্বাব পরাজিত করিয়াছেন। 

ফান্সিস পাওয়ার কব ।” 

প্রতিবাদসন্থদ্দে কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণের ভাব 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বেব মিরারে নিবদ্ধ সেই ক্ষুত্র প্রবন্ধটির আমবা 

উল্লেখ করিতেছি, যে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ- 

কারিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দিকে আশঙ্কা 

করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তিশূন্ত এবং 

বিশেষ বিধান, প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, 

আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাতৃনিয়োজিত, সত্য ও প্রবিভ্রতাবর্ধনে 

সহায়ক, ব্রাঙ্দগলমাজের শাম্মের একাংশ স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই 
প্রকারের মত কি পরম্পর বিরোধী নয়? তাহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, 
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থে ভাবে প্ররোচিত হইয়া প্রতিবাদ ঘটিযািন, কালে দেই ভাবের অবশ্যস্তাবী 

ফণরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থ। উপস্থিত হওয়। স্বাভাবিক; কিন্তু মূল প্রতিবাদ 
যেবিষর লইয়া, পে বিষয়_-বর্তমান ব্যাপাবে নিবোগবোগা না হইলেও--যে যে 

স্থসে উহ্থার যথাযথ নিরোগ হইতে পাবে, তত্তংস্থলে পূর্বব হইতে পোকেব মন 

জাগ্রৎ ও প্রস্তত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকব হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? 

্রান্তি ও অনঙ্গল হইতে বিধাত। এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উৎপাদন কবিণা থাকেন । 

প্রতিবাদসন্বন্ধে কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগমের কি প্রক'ৰ ভাব ছিল, তাহ) 

প্রদর্শন জন্য আমর। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধট এ স্থলে অন্রবাদ কবিবা দিতেছি 2 
“ভারতবষীধ ত্রাঙ্গনমাজের গৌববান্বিত মণ্ডলীব আমবা সভা, এগন্য ঈশ্ববকে 

ধনাবাদ করি। কত্ত উচ্চ আমাদের অধিকাব, কত প্রশস্ত আমাদের সহা্- 

কৃতি, কত পবিত্র আমাদের কাযা, কত উজ্জ্বল ও সুমিষ্ট আমাদেন বিধান, 

নে বিধানাধীনে আসরা বসতি কবিতেছি। আমাদের মণ্ডলী সর্ধান্ততাখা। 

গ্রতিবাদকারী বিধিত্যাগকারী সকলকেই ইহ। আমাদের অন্চডৃতি করিম 

ণন। আমাদের আপনার গৃহের লোকেরাই আমাদের শক্ত । যাহার 

আমাদের নিন্দা করে, তাহার! আমাদেরই শিবিরস্থ। বিবোধী দণ্ড চদ্বন 

কবাই আমাদের ধশ্মমত। ক্ষম। করিয়া যাওয়।, অন্তভূত কবিদ্ধা লওয়াই 

আখাদের জীবনের উদ্দেশ্য । আনব। আমাদের চবিবের দোষক্ষালন অভিপ্রায় 

কবি না। আমর| কি আমাদের সগ্ুলীব অতীব অনুপযুক্ত নই? কিন্ধ 

খাকাশেব ন্তায় উচ্চ আমাদের ধর্মের আামবা অবগা প্রশংসা করিব, এবং 

ঈহাব মহব প্রদর্শন কবিব | কত উচ্চ, কত শ্বগীু দেই ধশ্ম, থে ধশ্ম আমা- 

দিগকে বিশ্বাদ করিতে শেখায় যে, যাহারা আমাদের বিবোধী, তাহারাও 
আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা আমাদিগের প্রতি অত্যাচারণিরত, 

তাহাদিগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ 

এবং অতি উত্তেঙ্জক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও ঘেই পরিত্রাণ প্র বিধানের 

ঘন্তর্গত, যে বিধানের সহিত আমরা সংযুক্ত । লোকে না জানিয়া শুনিয়া 

মামাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে, বিশেষ বিধাতৃত্ব এবং 

বিশেষ দেবনিঃশ্বপিত আর সকলকে বাদ দিয়া কেবল আমাদেরই ব্যবহারের 
চন্য, এইরূপ আমরা গর্ব করিয়া থাকি। আর সকলকে বাদ দিয়া কি আমরা 

১৬২ 
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সম্রম চাই? ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয়! আমরা রক্ষণশীল সমাজ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তথাপি আমরা নিতান্ত করুণার পাত্র, যর্দি আমর]! সেই 

সমাজের ভক্তিভাজন আচার্্যকে জীবিত ব্রাঙ্গগণের মধ্যে এক জন সমধিক 

দেবনিঃশ্বসিতবান্ এবং ভারতের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র, এই 
ভাবে না দেখি! প্রতিবাদকারিগণ আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষেব 

উপরে লজ্জা ও কর্দম নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগের হইতে চলিয়া গিয়াছেন। 

তথাপি সমুদায় প্রতিবাদের আন্দোলনকে বিধাতৃনিয়োজিত, এবং উহাতে 

যে নির্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে, স্বর্গের নিয়োগে উহা৷ ব্রাহ্ষলমাজকে 

বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদায় দেশকে উপকৃত করিবে, এই ভাবে আমবা 
উহা] অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ, যিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করিতেছেন, প্রত্যেক পঞ্জিকা, প্রত্যেক কথা, যাহা আমাদের বিরুদ্ধে 

লিখিত ও কথিত হইতেছে, যত দূর উহা! সত্য ও পবিত্রতার পক্ষ সম্থন 
করিতেছে, তত দূর উহা আমাদের ঈশ্বরের ও আমাদের মগ্ডলীর। প্রতি- 
বাদের আন্দোলন উহার সর্ববিষয় সহ আমাদের অপৌরুষেয় গ্রন্থের নিশ্চয়ই 

নৃতন পরিশিষ্ট অধ্যায়। আমর জ্ঞানপূর্ববক এবং দৃঢ়ত। সহকারে বলিতেছি, 
প্রভু পরমেশ্বর আমাদের নিকট আমাদের মধ্য দিয়া এবং আমাদের 
বিরোধে যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহাদের ভিতর দিয় তিনি কথা 

কহেন। আমাদের শিবিরে এবং তাহাদের শিবিরে আমরা তাহাকে কাধ্য 

করিতে দেখি।” 
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আত্মপ্রকাশ 
কেশবচন্ত্র আপনি কে, তাহা জানিতেন। তিনি এই তীত্র আন্দোলনে 

ভীত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? সিংহের বল, দুর্জয় বল ধাহাতে বিরাজ- 

মান, তিনি মশকের ধ্বনিতে আপনার বিচিত্র নিয়তি তুলিয়া গিয়া, কর্মক্ষেত্র 

হইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাহাতে পুরুষের পুরুষকার, তেজ, বল ও 

উৎসাহ যেমন ছিল, তেমনি নারীপ্রকৃতিমিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হৃদয়ের 

তার্দতাও ছিল। ধাহাদের জন্ত তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 

ভিতরে একটু অসস্ভাব দর্শন করিলে ধাহার সমুদায় রজনী নিদ্রা হইত না, 
ঠাহার দুর্জয় প্রেমের নিকটে নকলেরই পরাজয়স্বীকার অবশ্যস্তাবী। কেশবচন্ 

পূর্বক বেদী হইতে অপন্থত হইয়াঁছিলেন, আবার যগন উপাসকমগ্ুলীর 
অস্থরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসধ্ন্ধে ( ২৩শে ও 

৩০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক )(৫ই ও ১২ই মে, ১৮৭৮ খৃঃ) যে কথাগুলি* 

বলিযাছিলেন, সেগুপি আমর! নিয়ে উদ্ধত করিরা দিতেছি। তাহার এই 

কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্বে তাহাকে একবার দেখান হয় নাই, এজন্য 

মদিও তিনি ততকালে দুঃখ প্রকাশ করিধাছিলেন, তথাপি এ কথাগুলি যখন 

টাারই কথা, তখন ততপ্রতি সমুচিত সন্মানদানে আমরা কেন বুষ্ঠিত হইব? 

সে সময়ে এগুলি অযথাভাবে লোকে গ্রহণ করিবে, এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ 

কারণ ছিল, এখনও ফেরূপ আশঙ্কার কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে 

কিন্তু যাহা মভ্য, তাহা চিরদিন »ত্যা, তগ্প্রকাশে পশ্চাৎপদ হইবার ফোন 

প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

«আমার আচার্যাপদ ঈশ্বর ুদত্ত্-:২এলে বৈধাথ। ১৮০* শক; রবিবার; ৫ই মে, :৮৭৮ খুঃ 

্রদ্ষমন্দিরের উপাদকগণ, যখন ভোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত, 

প্রেমের সহিত অন্থরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরায় গ্রহণ 

করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী: রবিবার কয়েকটা কথ। 
সপ শশািশীশীটাশি 

* ইহার প্রথমাংশ, পরপসয়ে বেদী হহতে যে স্রীবনবেদ ব]খাত হয়, তদ নুরূপ | ( উপদেশ 

ছুটা ১৮০১ শকের ১লা ও ১৬ই গোষ্ের ধর্পতস্ে পর্টব্য। ) 
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বলিবার ইচ্ছ। করি, সেই কথা আঙ্গ শুনিতে হইবে । ক্রমে ক্রমে জীবনের 

ছু পাচটা কথা বলিতে পারি। জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অন্থভব করিয়াছি, 

গুঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আগ 
একটি বিশেষ কথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, 

এবং ব্রাহ্মধশ্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাহার সে কথ। শুনিলাম। সেই 

সময় হইতে তাহার 'সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষ/ করা প্রয়োজন হইল। 

যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছা হইল ষে, পাপে তাপে 

অধীর হইয়া সংসার-অরণ্য মধ্যে ধাহাকে ডাকিব, তিনি কোথায়, তিনি কেমন 

ভালবাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে । আমার জীবন্ত পবমেশ্বব 

চাই । আমি এমন এক জনকে ধরিব, ধাহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তবী 

ডুবিবে না । আমার দীক্ষাপুরু প্রার্থনা, মানুষ নয়। তোমরা এ কথা বিশ্বাগ 

কর, অন্তরোধ কবিতেছি । আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থন1, এই প্রার্থনাকে অব- 

লম্বন ন। করিলে, আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে 

ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন আরম্ভ করিলাম । সময় সময় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাগা 
করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাস 

করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে কি শিখিলাম ? কখন 

ঘরে, কখন ছাদের উপরে বপিয়। সরলভাবে মানুষকে মানুষে যেমন জিজ্ঞানা 

করে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের কাছে বপিয় জীবনের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা 

কারতাম। অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়, এজন্য আশামু- 

রূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় ন।। প্রার্থনায় কল্পনা থাকিলে ঘোর 

বিপদ, স্থতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে; এই বিশ্বাসে পদে পদে 

গুরুকে জিজ্ঞাস] করা প্রয়োজন হইল । ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, 

সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত কর! যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্মের অঙ্থমোদিত 

হইল কি না? যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ; করা যাইতেছে, সে গুলি 
প্রকৃত কি না,জানি না। উপধন্মবাদিগণ গুরু:ও ধর্মপুস্তক হইতে জীবনের 

নীতি শিথিয়া থাকে, মানুষের উপদেশ শুনে । যে দিন হইতে ব্রাক্ষধর্শ 

গ্রহণ করিলাম,'সে দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। স্থতরাং প্রতিবার 

ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল । সংসারের স্শৃঙ্খল৷ করিতে হইলে, গুরুজনের 
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নিকটে লোকে শিক্ষা করে; কোন বিষয়ে সংপরামর্শ প্রয়োজন হইলে, বন্ধুর 

নিকট সংপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে, তাহা জ্ঞানীর 

নিকট জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে স্থশৃঙ্খলা না হইয়। অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, 

সংপরামর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার 

বিষ পান করে। এ সকল ঠিক হইতেছে, কি মন্দ হইতেছে, কে বলিবে? এই 

সকল ভাবিয়! ব্রদ্দের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাহাকে প্রাণের ঠাকুর কবিয়া হৃদয় 

মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম । পথে চলিতে আবশ্যক হইলে, তাহার নিকট 

জিজ্ঞাসা করিতাম। তাহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবাব তাহাকে 

দিজ্ঞাসা করিতেও কুষ্টিত হইতাম না। মানুষকে বার বাঁর জিজ্ঞাসা করিলে, 

সে বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব, 

এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে 

বার বার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। যি তাহাকে 

ছিজ্ঞান! করিয়া না| লওয়া যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাচ বষ্পর বিপরীত 

পথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিণেষে মহাবিপদে পড়িতে পাবে। 

নূতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই মময়ে পথে, 

ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পর্দের সময়, সংসারের কার্ধ্য করিবার 

সময়, মধো মধ্যে তাহার কাছে যাইতাম, এবং তাহার কথা শুনিতে চেষ্টা 

করিতাম। ত্বাহার উত্তর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাঁকিতে লাগিলাম। 

উত্তর না পাইয়। ডাকিলে কেহ কি কখন সুখী হয়? কাণাও ঘদদি ডাকিয়া 

উত্তর পায়, তবে কি সে স্বখী হয় না? ফলত; জবাব চাই, জিনিষ চাই । 

এত ক্ষণ না তাহার উত্তর পাইতাম, বঙিয়া থাকিতাম। প্রথমে রসের স্পট 

উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম, ব্র্ হাসিলেন। ক্রমে মল্পে অল্পে অল্প অল্প 

তাহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সম এমন হইয়াছে, কোন 

স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে ৭ বলিলে, তবে 

গিরাছি। অনুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য 

লাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি। 

“ক্রমে দ্রীবনের ইতিবুত্তে দেখা গেল, ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা 

ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নৃতন নৃতন পথ দেখিতে পাইলাম 
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অনস্তর একটি ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিল।ম । সময়ক্রমে ব্রাঙ্গ- 

সমাজের উপদেঞ্ার পদ, আচার্যের পদ পাইলাম । ত্রাঙ্মদিগের কাছে এই পদ 
পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যামিশ্িত কগ|। 

কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্ট। বলিতে পারে না। নিয়োগ-পত্র দেখিয়াছি, 

তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই । দেখিলাম, তাহাতে 

তাহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে, ঘরে, আমার কথ। শুনিয়। উত্তর দিয়াছেন । 

ঈশ্বরের কথা শুনিয়। কাধ্য করা একটি লোভের ব্যাপার । মনে করিও ন। 

ইহার জন্য ২।৫ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যান্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা 

করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর 

দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িব না? অমুক 

কশ্ম করিব, কি করিব না? গুথমতঃ হ।, কি না, এইটি শুনিবার বিষয়। ক্রমে 

জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে । অনেকে এইরূপে 

সাধন আরম্ভ করিলে, ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। (যাহ হউক, যখন এই 

ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম; জানিলাম, আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর 

যখন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই 

সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। 

আমাতে উপযুকুতা নাই, এই বলিয়] কি ঈশ্বরের কথ! শুনিব না? যদি তিনি 
আমায় আচাধোর কাধ্য দিলেন, তখন আমার সংক্কার থে প্রকার হউক না 

কেন, আমি কেন সঙ্কচিত হইব ? পথে, ঘরে, ছাদে ধাহার সঙ্গে কথা কহি- 

য়াছি, তিনিই যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহা ঘরের 

কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্যঞুন দেন, তিনিই 

আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন; সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথ! মনে না 

করিয়। আর কি মনেকরিব? উপাসনার সময়ে তাহার সঙ্গে যেরূপ বার বার 

কথা বলিয়াছি, সেই কথা সকলকে বলিব; স্থতরাং ঘরের কথা বলিতে আর 

সঙ্কোচ কি? আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার, তাহা 

বলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে ব্রা্ষসমাজ যদ্দি চূর্ণ হয়, চারি দিকে 

মানি পিন্দা হয় হউ ক,* আমি স্থখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি 
* অনুসন্ধ।নে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের 
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দা, আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না। 

“আমি যদি ব্রদ্দের ভৃত্য হই, তাহার দ্বার। নিষুক্ত হই, তাহার অন্ন পান 
দ্বাব| বি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই 

হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাক্ষধশ্ম জানাই- 

লেন। অমুক স্থানে যা, ত্রাঙ্গধর্শ গ্রহণ কর্, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর্, 
তিনিই আজ্ঞ। করিলেন। সে কালে, আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া 

তাহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। 

বদি একটি আজ্ঞ। প্রতিপালন করিলাম, আর একটি ছাড়িব কি প্রকারে? 

গিনি ধন ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি 
মেবা করিতে বলিলেন; কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া 

তিনি কি মানুষ করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাহার কথা লঙ্ঘন 

করিব? আমার মান্থুষের কথায় প্রয়োজন নাই। মানুষের কথা শুণিলে 

মরিতে হইবে । আমি কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় 

আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমার মবণ বাচনের কথা । যদি 
এই কাজ গ্রহণ করি, বাঁচিব। যদি না করি, মৃত্যু হইবে । আমি মরিব, না 

বাচিব, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল । মরিব না, বাচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, 

যে আজ্ঞ! প্রভু, আমি তোমার আদেশ পালন করিব। বাচিবার "জন্য, 

জীবিকার জন্য আমার এ কর করিতে হইবে। নিযঘ়োগপত্রে যে ভার আছে, 

তাহ! উপহাসের বিষয় নয়; আমায় প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। এত 
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কিযদংশের সার ( ধর্মতত্বে প্রকাশিত হইবার পূর্বে) আপনাদের মনোমত করিয়া পত্রিকাস্থ 

কঁয়াছিলেন। উদ্ধৃত অংশের পূর্বের তাহার! এইরূপ বলিরাছিলেন, “কেশব বাবুর আপনাকে 

মহাপুরুষ বলিয়। যেরূপ বিশ্বাস এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢাস্কিত করিবার জন্ক যেরূপ 

প্রযাস তাহা তাহার একটী দুরারোগ্য রে।গম্থরূপ ও ত্রান্মসমাঞ্জের ঘে।রতর কলঙ্কের কারণ 

হইযাছে।* উদ্ধতাংশের অবশেষে সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, “কুচবিহার 

বিবাহানুষ্টানের পর এইরূপ নিভাঁকভাবে মহাপুরুষ ও আদেশবাদের প্রচার দেখির়! ব্রাক্গগণ কি 

কেবল আশ্চর্য্য প্রকাশ কারবেন! তাঙ্গমাজের দুরবস্থা, অমঙ্গল-আশঙ্ক] এখনও দুর হয় নাই 

দেখিয়া, বিশেষ চিন্তাদ্িত হটন।” একথা বল! নিপ্রয়োজন যে, উদ্ধতাংশের ত।য।র সহিত, যাহা 

কেশবচন্্র বলিয়া ছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ও অনেক স্কুলে অতিরঞ্জিত 
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বড় প্রকাণ্ড ভাব কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটা হইতে জল ঢালিঘ। 
তিজ্ঞা দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনি সহজ । এত বড় ভার একটা 
ছোট ভাগ হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হইল, বুঝি ভারি ভার বহন কব৷ 
হইল । অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে। যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ কব। 
গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল 
পরকাল, সমুদায় ব্রদ্মাণ্ড সঙ্গে আদিল; ভাবন! কি? কাজ অত্যন্ত ভাবি 

হইল, এ কথা শুনিযা দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন, "আমি ভারের কাজ 

করিব ।” যদি তিনি না কবেন, মৃত্যু । মনে হয়, এটি একটি প্রকাণ্ড ভাব। 
এত বড় একটি সমীজসংস্কারের কাধ্যে অনেক জ্ঞান চাই, বিছ্যা চাই, ধশ্ম চাই, 

এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, জল খাওয়া যেমন সহ, 

বেদীতে বসা তেমনি সহজ । 

ফলতঃ প্রচার করিব, ন৷ হয় মরিব, এই মূল কথ।। এই প্রচার যত্ত্রপাধা 
নহে, সহজসাধা। যদি কেহ বলে, তুমিতো ইহার উপযুক্ত নও । তোমার 

তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাম ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি, তোমাৰ 

কুসংস্কার অনেক । উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, এ কথ ফাকি দিবার 

কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্পাত করিও ন|; এই কথা 

বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের 

কথায়, আমি উপযুক্ত কি অন্থপযুক্ত, বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত 

হই, তবে আমার কি? নিয়োগকর্তীর দোষ। বেদী হইতে আমি যাহা 

বলিব, তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যার্তি করিবে, আমি তাহা 

চাই না। আমি উপাপনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল? 
পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয়, আমি দেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। 

এ সকল কথার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর 

ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে । 

“যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি, একটি যোগ্যতা আছে, 

এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ । কি বিষয়ে? না, আমি ভালবাসি। 
যে ভালবাসে, সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভালবাসিতে হয় । লোকে 
ভৃত্যকে ভালবাসে, ভূত্যও প্রভূ্কে ভালবাপিয়া থাকে । সময়ে সময়ে ভাবি, 
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আর মনকে বলি, মন, তুমি ঠিক করিয়| বল দেখি, তুমি কি ভালবাসি 
নরিতে পার? ভালবাপিয়! মরিতে পারি, এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জল 
আছে। শক্র আক্রমণ করিলে, কোটা কোটা লোক আক্রমণ করিলে, 
ধড্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, প্রগাঢ় প্রাণে ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় 
ভালবাপার মধুরতা কি, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটা 
ভিতরের কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাহার 
অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাপি। আমার পূর্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথাব 
খিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পধ্যন্ত ভুলিয়া! যাই, আমার 
আত্মবিস্বৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে গিয়া, আমাৰ হৃদয় সর্ববদ] 
ভালবাপার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভাল্বাদাকে গুণ বল, আর স্বভাব 
বল, যাহা ইচ্ছ৷ বলিতে পার; কিন্তু এ ভালবাপাকে আমি চে কবিয়। 

অঞ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাম! মনের মধো হঠাং দেখিতে পাইঝাছি। 
ভালবাপিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে 
পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট, আর মার, যাই কর, কার্যে 
থাকিতেই হইবে। যদি তোমরা অঙ্গুলিদ্বার। নির্দেখ কবিযা বলিতে পাব, 

এ অমুক ব্যক্তি কর্মভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের 
আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাহার পৃজ। করিব, তাহ!কে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানির! 

তাহাকে আপনি বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই, তোমরা একটি কার্জ 
কবিও, আর এক জন যে প্রীণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ 

দিতে পারে, তাহাকে আনিও। আমি সরলমনে বণিতে পারি, আর 

কেহ নাই যে, আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে । যত দিন তেমন 

লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন রক্ত আছে, তত দিন দস্থ্যর হাতে, 
বাক্ষসের হাতে প্রিষ ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না। আমা অপেক্ষা 
ব৷ আমার সমান এক জন লোক ভালবাসে, বলিয়া দাও; দেখ, আমি তাহাকে 

নধুদায় ভার দেই কি না? আমি তোমাদিগেব শিকট খষি ব| মহযি চাই 

ন|, তোমাদিগের ছুঃখ দেখিয়া কান্দিবে, প্রচাবকগণ এবং তাহাদিগের 
পরিবারের মুখে যদ্দি অন্ন না যোটে, তবে কান্দিবে, এমন একজন চাই। 
মদ্দি বক্ষ বিদারণ করিয়। দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে, আমার অস্থির 

১৬৩ 
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মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি না? প্রাণেশ্বর যদি বলেন, অমুককে তোমার 

স্থানে প্রেরণ করিলাম. অমনি আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণত্যাগ করিবু 
আমার কম্মকাজ তখনি ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভগ্রীদের জন্য 

কাদিবে, ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কম্ম শেষ হইল। 

“দেখ, আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয়-কাধ্য কবিতে 

কাধ্যালয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে 

শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্রী কে কোথায় রহিলেন, কাহাব 

কি অবস্থ। হইল, কেবল এই ভাবি । আমার ভাবিবার বিষ আর ঝি 
আছে? আমার কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই; বল, আমি চব্বিশ ঘণ্টা 

বসিয়া কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই, কাপড 
পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি । আমার রত্ব, আমাব 

মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি ছুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে 

তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় ন।; মনে হয়, একাকী কি প্রকারে থাকিব? 

ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাহাদিগকে ভাবি, আমার মনে 

কত আনন্দ হয, আমি কাহাকেও বলি না। ভাইয়ের] দুঃখ দিয়া থাকেন 

জানি, কিন্তু তাহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত স্থখ পাই। 

অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে স্বখ, এই আমার স্থখ, এই 

আমার কাধ্য; এই জন্য এখনও আছি, এই জন্য এখনও থাকিব । সকলে 

বলুন, আর না বলুন, ৫সবা করিব, এই উপরের আজ্ঞা । বিবাদ কবিতে 

চাও, কর, আমি মনকে কথন ঠকিতে দিব না। কেন না, আমার এ ঘরেব 

কথা। আমার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে পারে না। কি সম্পর্কে 

আমি কার্ধ্য করিব--এক জন ভালবাসে, এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে 

চাও, বল, তবু এ কথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার 

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথা বলিলাম |” 

“চোরের ব্াযনসায়*--৩০শে বৈশাখ, ১৮০* শক; রবিবার ঃ ১২ই মে. ১৮৭৮ খুঃ | 

অন্যতর উপদেশটি এই £--স্থল বি'শষে মনের কথা খুলিয়া! বলাতে দোষ 

নাই। যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্য। যত ছিল, তাহার 

এক জন বাড়িল; ঘত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার এক জন বৃদ্ধি হইল। 
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ইহা পৃথিবীর সম্থন্ধে ভাল হইল, কি মন্দ হইল, মে বিষষে মতভেদ হইতে 
পারে, ইহার ফল যাহা হইবাব, তাহা ভবিযাতে হইবে; তবে তংস্ন্ধে 
আালোচনা চলিতে পারে । কিন্তু এক জন চুবী করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
ইহাতে মার পন্দেহ নাই। 'পনেহে নাই” বলের সহিত বলিতেছি, কেহ 
ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে না, নিশ্চিত প্রতিবাদ কবিতে পারে না। 
ইহার সাক্ষী শক্রগণ এবং মিত্রগণ। শক্রুদলও বলেন, মিত্রদলও বলেন, এ কথা 
গতা। এক জন ভারি প্রবঞ্চক যশোমানলাভের প্রত্যাশায় সাংসাবিক শ্রীবৃদ্ধি 
গাধন করিবার ইচ্ছায়, আপনার এঁহিক অভাব মোচন করিবার জন্য, নানা- 
প্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তাব করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্মের নামে, 
ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে । এক জন লোক নানাপ্রকার নিগৃঢ 
কৌশলে গুঢ়ভাবে মনুস্তপমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগবে গিঘা কখন লি 
নামে, কখন বিনামী করিয়া লোকের হৃদয় চুরি করিতেছে। শক্ত মিত্র দুইয়ের 
কথা ভিন্ন প্রকার, কিন্তু মূলে এক। শক্ররা একজন চোরের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক, বাহিরে এক, 
গংসার অন্তরে, বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশভৃষাব বাসনা, বাহিক শোভাতে 
খোগী এবং ধাশ্মিক, মুখে তপন্তা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে পেবা, মস্তক অবনত, 
ইতবাং এরীরের বাহিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলির। গণা, ভিতরে 
বিষয়ের গরল, বাহিরে নিম্পৃহের ভাব, ঈশ্বব ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লক্ষা। 
এ বাক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি, এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্য ভাবে, 
অগ্য লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়। 

"আমি আমাকে চোর বলিতেছি, বিরোধী দল যে চোর বলিতেছে, 
তাহাদের কথা খগুন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি ঘথার্থ কোন্ প্রকারের 
চোর, তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে। এই বেদী হইতে সাবাস্ত করা 
খাইতেছে, এক জন চোরের জন্ম হইয়াছে। শক্র মিত্র, এ ছুদলের সঙ্গে আমি 
এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি; আমার দ্বারা চোরেব সংখা! বৃদ্ধি হষ্টয়াছে, 
ইহাও বলিতে পারি। কিরূপে, কি কৌশলে চুরি করিব, চিত্ত ভাবিতে 
শাগিল। চোরের ব্যবসায়, চোরের কৌশল লইয়া কোন্ স্থলে কিরূপে কাধ্য 
রিলে ব্যবসায় চলিবে, চিন্তা হইল। একটা অভ্যাস ছিপ, সেটি এই. ত্র 
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বলিয়া একজন আছেন, তাহার মুখ দর্শন করিতাম। পুর্ত্বে বলিযাছি, 

ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি, 
তাকাইতাম, আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে স্বন্দব মুখ 

দ্রেখিতাম। ঈশ্বরের মুখ চিরন্থন্দর । কলিকাতা সমাজে বিষণ গান কবিত, 

“ভুলো না চিরনুহৃদে? | চিরন্থহৃ২ কে? আমর কি তাহাকে দেখিতে পাই ন।? 

মানুষ নন, নিরাকার, ইহাতে ভূল নাই; কিন্তু “ভুলো না চিরম্হৃদে যাভাব 

সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি, তিনি কাছে কিনা ঠ চক্ষু তুলিলাম, এক জনাব 

মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর সুলিবার নহে । মুখ দেখিলাম, ইহাতে আব তুণ 

নাই, আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইহা ঘেমন সত্য বলিষ। মানি, এ মুখ 

দেখ। যার, আমি তেমনি সত্য বালয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ খবেব 

মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে । সেই এই মুখ জীবনের বস্তু সেই এই 

শীতল স্থুকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয় 

দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি। 

“ঈশ্বর দয়! করিয়া দর্শন দিলেন । ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে, এক 

জন আহ্লাদ্িত হইলে দশ জন আহলাদিত হয়। এক জন্ যি ই। কবে, 

আর দ্রশক্জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হা! করে । একজনের মুখ ম্লান হইলে, তাব 

সঙ্গে সঙ্গে দশ কনের মুখ ম্লান হয়। তেমনি যি এক জনকে হাসিতে দেখ। 

যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যথন দেখিলাম, সেই মুখ 

কখন কখন ঈষৎ হাস্থযুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে 

ঈষৎ হাস্তের ভাব ধারণ করিল । তাহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার 

মুখ হাসিল। সাব কেবল এই হাসি মুখ। এই মুখদর্শনেই চুরির কৌশল 

শিখিলাম । মুখ দেখিলাম, দেখিয়া স্থখী হইলাম। এই মুখ দেখিবার জঙ্ 

চুরি করিতে হয়, চৌধ্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে 

সায় নাই । কেবল বিপদ্কালে নিকটে বসিয়া বলিলাম, "মুখ দেখাও” আব 

একটি বার দেখাও । দুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে তোমার কাজ ভাল লাগে 

না, তোমাকে দেখিতে চাই । যাই আনন্দ-সুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা 

পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ ছুঃথ ভুলিয়া গেলাম । যাহাতে দর্শন 

ঘনীভূত হয়, তাহার উপায় ধ্যান তপস্যা যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটা 



আত্মপ্রকাশ ১৩০১ 

কথ! আছে । আমার অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘ কাল তাহার দিকে 

ত্রাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইযাছে। একবাবে একটি নিমেষ, পল 

ব| অর্ধ মিনিট দর্শন হইল, আর হইল ন| | ইহাতে বোধ হয, দর্শন পলকেব 

চন্য হয়, ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ২ মিনিটের জন্য হয না। কিন্তু এ যে পলকেব 

মত দর্শন, এ বিন্দুই সিল্ধুপ্রায় হয়। পলকেব দশন ভিন্ন মহ্ুয়্োর হয় না, 

পাপিজীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমূল্য বত্ব। একটি বাব 

দর্শন করিলে পৃপিবীর সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার 

দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চাব হয়, 

জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই স্থুখ সকলেবই অজ্জন কব! আবশ্যক । 

তাহার কথ| শুনাও উচিত, তাহাকে দেখাও উচিত । দেখা শুনা, শুনা দেখা, 

একবার দেখ|, একবার শুনা, একবাব বূপদর্শন করিলাম, একবাব তাহার 

দুখের কথা শুনিলাম, এই ছুটি ব্যাপাব দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দশনেব কথা 

ঝলিতেছি, কিন্তু ইহা কি ছুল্লভ? এই যেতিনি আছেন, ইহা ঘি খলিতে 

না পারিলে, তবে দর্শন বহু দুরে । বিনা চেষ্টায় এখনি যি বলিতে পার, এই 

তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে, আর তিশি 

চলিয়া গেলেন । বুদ্ধি দ্বাবা তাহাকে দেখা যায় না, কিন্ত ভক্ডিচক্ষে এই তুমি, 

এই আমি, সহজ পবিচয়। 

“এই দর্শনের আনন্দে, এই দর্শনের স্থথে জগতের লোককে ডাকিয়া 

আনিয়। মন্ত করিতে হইবে, স্থখী করিতে হইবে । এই আন এব) মনতাৰ 

মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওযা যায। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম, তোমবা 

সকলে মিলিয়া স্বর্গরাঙ্জা সংস্থাপন কব। স্বার্থপর হইয়া, দুর্বাঘনা এবং রিপুর 

বশীভূত হম, কেহ পে কথা শুনিল না; মাধন উজন শর মিথা। হইল। 

কথ! বলিয়। কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগৃঢভাবে ২ সন জন ১০ জন 

২০ জনকে অধিকাৰ কব! গেল। বিনামে অধিকার কব। হইল । ' ঈশ্বরের 

দর্শন শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। 

ধাহারা সংদারের রাঙ্গ্যে পথিক, তীহাব৷ একজণ দুইজন তিনজন করিমা 

ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহু কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আঙ্গও 

তাহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে ধাহারা পড়িয়াছেন, তাহাদিগের 
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অনেকে দূরে আছেন, এবং তাহারা জানিতেছেন না যে, কেহ তাহাদিগের 
কিছু চুরি করিতেছে । জীবন আছে, ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক্ 

জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস । এটি 

অভ্রানস্ত মত যে, কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এক জন লোক চবি 

করিতেছে, ইহা প্রকাশ হউক, বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, 
এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। 

তাহার ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ 

করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে । 

“ঈশ্বর চোরের কার্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত 

হইলেন, তাহা নহে । তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন । 

স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে, এ চুরি বন্ধ করিতে 
পারে। চোরের কাধ্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কাধ বিস্তৃত কবিতে 

লাগিলেন। এত আন্দোলন, অথচ নিশ্চিন্ত আছি, স্থুখী আছি । কিসের 

জন্য? এই জন্য যে, জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন 

প্রকারে ছাড়াইয়। যাইতে পারিবে না। কেহ নুতন দল স্থাপন করিতে চান, 

দলাদলী করিতে আরম্ভ করেন, করিয়! কি করিবেন? প্রতোক প্রতারক 

অর্থাৎ প্রচারক, একথা নিশ্চয় যে, দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন 

কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়৷ যদ্দি মনে হয় যে, তাহারা ঘরের বাহিরে গেলেন, 

জানিও যে, তাহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন । যদি 

এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান, যাউন, হন্তপদ বান্ধা রহিয়াছে । প্রেম 

দ্বারা ঈশ্বর যাহদিগকে ধরিয়াছেন, তাহার কোন রূপে ছাডিয়া যাইতে 

পারে না। একবার যাহার] পরিবারের স্থত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে 

সুত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তি, ধাহারা ঈশ্বরের প্রচারে 

ব্রতী হইয়াছেন, তাহার! প্রেমের নামে, ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাচ 

শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাহার! চুরি করিয়া 
সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাহারা এরূপ কাধ্যে নিযুক্ত, তাহারা কখন পলায়ন 

করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার 
করিবে না। অতএব আমি জানি, সেলোক কখন শক্র হইতে পারে ন]। 
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চোবের ভাগ্যে এই জন্য সর্বদা আহলাদ। যাহারা আপনাদিগকে শক্র 
বলিবে, তারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, গে 

কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অস্ুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে 

বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি একবার 

বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে 

বিদায় হইয়] গেলেও) বক্ষঃস্থলে চির দিনের জগত আবদ্ধ আছেন, ইহাতে আর 

কোন সংশয় নাই । চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চণিয়া 

গেলেও, সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। খিনি 

ছাড়ি পলায়ন করিলেন, দূরে গেলেন, তাহাকে কি ছাড়া যায়? তিনি 

চিবদিনের জন্য বক্ষে বন্ধ আছেন। চুরির শাঙ্কে কেহ পর হইতে পারে ন|। 

বঙ্গনামের সুধা জগতের লোককে দিয়। প্রমন্ত করিয়া তাহাপিগেব চিত্ত হরণ 

কব, দেখিবে, ইংলগু আমেরিকা প্রভৃতি ত্রাঙ্গেব ভালবাসাব সঙ্গে জডিত 

আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।” 

“বিপদে ঈশ্বরের দয়া”-:১২ই চৈত্র ১৭৯৯ শক; রবিবার ; ২৪শে মার্চ, ১৮৭৮ থঃ 

চারিদিকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচন্ত্র কি প্রকার প্রশান্ত 

ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রমণকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, 

১২ই চৈত্রের (১৭৯৯ শক ) (২৪শে মার্চ, ১৮৭৮ খুঃ ) ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশে 

উ্। বিলক্ষণ প্রকাশ পায় । আমরা সেই উপদেশটি (১৭৯৯ একের ১৬ই 

চৈত্রের ধন্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) এন্থলে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি। এই দিন প্রতিবাদ- 

কারিগণ উপাসনার বাঘাত জন্মাইতে ঘত্ত করিয়াছিলেন। 

“অগ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবাব জন্ত দুর দেণে যাইতে হইবে না। 

ঈশ্বরের জীবন্ত সত্। ব্রদ্মমন্দিরে কোটি সুধ্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে । 

আজ নাম কীর্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পৃজনীয় ব্রদ্মের নাম করিতে শরীর 

বোমাঞ্চিত হয়, তিনি তাহার অগ্নিময আবিরাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। 

ধলাহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন, তাহারা অজ্ঞাতগারে আমাদের পরণ 

উপকার কবিলেন। আমরা বিরোধিগণের চরণ ধবিম| ধন্যবাদ করি- 

তেছি। বিরোধিগণ, তোমরা অতি বন্ধুর কাধ্য করিলে, তোমাদেরই জন্য 

জগদ্ধাত্রী তাহার অপূর্বব শোভা চমকাররূপে মনু্তমাজে প্রকাশিত করিয়া 
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থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পার যায়, জগতের ঈশ্বর 

বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন. ভক্তব্সল হরি কেমন কোমল, কেমন তিনি 
প্রেম প্রকাশ কবেন। বিরোধিগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই 

সাধককে আপনার স্মিষ্টক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন । মতই সাধকের হদর 

আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই তিনি তাহাকে স্ুশীতল করেন। দেখ, আজ 

ছুঃখযন্ত্রণা শোক বিপদ্ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আজ 

ব্রহ্মমন্দিরে আর্দি অস্তে কেবল ব্রদ্ষের আবির্ভাব । তিনিই আজ আমাদিগেব 

বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন । 

“স্থন্দর হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত ভালবাপিব, এবং 
তাহার মহিমা পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকাণে 

ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না? ..বিরোধিগণ আজ যে অগ্নি প্রজপণিত 

করিলেন, তাহাতেই তাহারা, দীর্ঘজীবী হইলেন। আজ আমার বন্ধুগণের 

মন্তকে এই আশীর্বাদ বধিত হইল, তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধন্মের ভাব 

দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে স্থখধাম কর। যদি তোমরা মান 

হারাইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন; যদ্দি ছুঃখী হইয়া থাক, 

ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরস্থুখে স্থখী করিবেন বলিয়াছেন । যদি তোমাদেব 

প্রাণ ভাপিয়। গিয়া থাকে, আবার তোমরা বীরের হ্যায় কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ 

করিবে । যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অন্গতাপানলে পুড়িয়া সাধু সচ্চরিত্র 

হইবে। যদি ছুঃখের আগুন চারিদিকে জলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, 

ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধন্মকে মহিম।-পূর্ণ করিবেন । শক্রগণ শত্রুতা করিয়া কি 

করিতে পারে? এ পৃথিবীর শক্রত| বাস্তবিক মিজ্রতা। এখানে শক্রর ন্তায় 
বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটি কটু কথা সহ করিলে, ঘেই কটুকথ। 

আশীর্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন 

করে । 

“দেখ, আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈশ্বর, বঙ্গমন্দিরের 
ঈশ্বর জলন্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান । আজ শরীর 

রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্গীয় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইরাছে । আর কেন 
আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব? এই যে আজ আমার ঈশ্বর 
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কবতনন্থ বস্ত্র হইয়া আছেন। বিবোধিগণ আগুন জালিয়া কি করিবে? 

আমরা ব্রন্মের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদেব ভাইগণ আমাদিগকে কটু- 

কথ| বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল? তাহারা না বুঝিয়া আমাদিগকে 

অপমান করিল, তাহাতেই বা চিন্তা কেন, ভাবনা কেন? তাহারা আক্রমণ 

করিথা কি আমার্দিগের মনকে সন্তপ্ত করিতে পারে? কৈ হৃদয়ে কটরকথার তো 

একটি চিহ্ন নাই। আমর! কি তাহাদ্িগের আক্রমণে হৃদয়ের শাস্তি বিনর্জন 

দিতে পারি? আমরা যত কান্দিব, তত শান্তি উপাঞ্জন কবিব। আমর! এই 

শান্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পত্তি পাই, তবু তাহা গ্রহণ করিব 

ন। সকল অবস্থায় আমাদের এই শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশাস্ত 

হই, তবে আমাদের ক্ষতি । মাতাকে শান্তিপ্রেমের আধার করিয়া সর্বদা 

প্রাণের মধ্যে যত্বের সহিত রাখিব । 

“দেখিও, প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হইল বলিয়া যদি ভাই 

বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও ন| | হৃদ বা মপিন হয়, এ 

বিষয়ে চিরকাল ভয্ব রাখিবে। ক্রোধপূর্ণনয়নে কাহার পানে তাকাইও না। 

যে ব্যক্তি শান্তভাবে সমুদায় বহন করে, তাহার মন্তকে অমৃত-বর্ষণ হয। 

বিরোধিগণের প্রতি সর্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না, তাহারা জানে 

ন, কি করিতেছে । তাহার! বিরোধ দ্বারা পুণা পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। 

আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিরোধও ঈশ্বর স্থজ্জন করিয়া থাকেন। সম্পদ, 

বিপদ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে উর্ধে আরোহণ 

করিবে, আর এক দিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরাক্ষার 

মাগুনে পুড়িতে হইবে। ব্রদ্ষের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার 

ন|। বিধাতার বিধি আজ আরো অধিক বুঝিতে পার! যাইতেছে । দেখ, 

বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার রত্ব, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব স্থ 

সম্পদ্। বিরোধ পাচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য” কেন 

ন৷ ইহার মধ্যে ব্রহ্গের দর্শন পাওয়া ঘায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে যে বলের 

মহিত বলিতে পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রদ্ধের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পায়, 

ণে কখন ব্রদ্ে বিশ্বানী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বদ্ধিত হয়। 

আগে সামান্ত ভাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব 

১৬৩৪ 



১৩০৬ আচাধ্য কেশবচক্জ 

পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রন্গের জ্যোতি কেমন জলস্ত ভাবে প্রকাশিত ! কেমন 

সতোর সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, দেখ, ভিতরে 

কেমন পুপ্পের কোমল শয্যা! বাহিরে এত আগুন, অথচ গ্রাণ কেমন 

শীতল হইতেছে । যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে,তত শীঘ্র শীন্র 

তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়৷ শীতল হইবে । বিরোধিগণ যখন রণস্থলে 'মাব 

মার? করিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্য তোমরা ধ্যানে নিমগ্র হইবে, 

অন্তরে স্থন্দর পুষ্প সকল ফুটিবে, তরুপললবলতাতে হাদয় মনোহর ভাব ধাবণ 

করিবে । তখন বুঝিবে, ব্রদ্ষেব কেমন মহিম।1! 

“প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পড়িযাছেন, 

পৃথিবী তাহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্তু তীহারা স্থথে বসিযা ঈশ্ববেব 

নাম কীর্তন করিয়াছেন। সেই দৃষ্টাস্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত কব। 
ঈশ্বর যাহাদ্িগের আশ্রয়স্থান, তাহাদ্দিগের কোন ভয় নাই। ঈশ্বর কখন 

ভক্তকে পরিত্যাগ করেন ন। | ইশ্বরের চরণ যখন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম, 

তখন মন্গষ্তের সাধা কি, উহ ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইথা 

ধরিয়াছে, সে স্থখের স্থানে বমিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃগ 

দিতে পারে না। সাধককে ছুঃখ দেয়, পৃথিবীতে এমন কে আছে? যখন 

সাধক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসিমনে সর্বদা 

ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়া থাক। বিশ্বাপীর দুঃখ কোথাও নাই। 

আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের দুঃখের 

কারণ হইতে পারে না। এর দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, 

আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা বলিলে, ব্রহ্ম হাপিয়া ফেলিলেন, 

তাহার প্রপন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? 

এই আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে? আজ যাহারা ছুঃখ দিতে আঙিল, 

তাহাদিগকে সহজে হারাইলেন কে? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে 

পারিল? আজ এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ব হাতে পাইয়াছি, যত্বের সহিত 

তাহা বক্ষঃশ্থলে রক্ষা করিয়৷ আমর! সুখে দিন যাপন করিব ; পরে আর কেহ 

আমাদিগকে ছুঃখী করিতে পারিবে না । যদি অধর্্ম করি, তবেই ছুঃখ। 

মন্ষ্ের কটুক্তি কখন আমাদিগের হাদয় ভেদ করিতে পারিবে না। যত বিষাক্ত 
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বাণ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিন্দু হইয়া! উহা! আমাদিগের 

য়ে প্রবেশ করিবে । তোমরা শান্তভাবে বপিয়া থাক, আর অন্যের দুঃখ 

দেওয়ার যত্ব দেখিয়া নিজ্জনে বসিঘ্া পরিহান কর। যদ্দি দুঃখ আইসে, 

তোমাদিগের এক গুণ বিশ্বান দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শান্তি বিশ গুণ হইবে। 

তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেত থাক, ত্রাঙ্মদমাজের কখন অমঙ্গল হইবে না। 

দৃটরূপে বিশ্বাস কর. তাহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজ্ঞন কর। ইহাতে এই 
হইবে, ছুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অক্পবিশ্বাপী আছে, 

তাহার! পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে। যাহারা মরিবে বলিয়া শ্বশানে যাইতেছে, 

তাহাদিগকে জাগ্রৎ জীবন্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সখী হয়, 

অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধনলাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে 

ঘেবিলে প্যান আরও ঘনতর হুয়। যত লোকে করতালি দিবে, তত তোমরা 

আরে! আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিবে । বাহিরে যত কটুকথা শুণিবে, হৃদয়ে 

তত মধুর কথা শুনিবে। বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে, ততই অস্তরে 

উজ্জল ব্রশ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে । বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম 

করিয়া, ব্রক্গরাজ্যে বপিয়া থাকা চাই । সেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্মের মধ্যে 

ধম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট) অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে; সমুদয় অভদ্র 

তিরোছিত হইবে। বন্ধুগণ, ব্র্মে লীন হও, আরও তাহাকে ভালবাগিতে থাক, 

স্থথ শান্তি তোমাদেরই |” 



৫৮ 

খাটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা 
১৭৯১ শকে ( ট্যষ্ঠের শেষ সপ্তাহে ) (জুন, ১৮৬৯ খুঃ) কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ 

সহ খাটুরা গ্রামে গমন করেন; (৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সেই হইতে ভ্রাতা 

ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা আরম্ত হয়। 

এই উপাপসনায় গ্রামের ও তৎসংলগ্ন অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যক্তি উপস্থিত 

হইতেন । ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের অনুপস্থিতিকালে উপাসনাকার্ধা এক এক 

বার বন্ধ থাকিত। এই উপাসনার ফলস্বরূপ একটি যুবা প্রাচীন কুসংস্কারের 

শৃঙ্খল ভগ্র করিয়।. ব্রাক্মসমাজে যোগ দান করেন । বুদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতন্ত 
লাহিড়ী লেপ্টেনেন্টগবর্ণরের নিয়োগান্ছনারে নন্গিহিত গোবরডাঙ্গার নাবালক 

জমীদারগণের অভিভাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্ধববিষয়ে ইহাদের সহিত 
যোগ দান করেন। তাহার মত প্রাচীন সম্মানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে, 

স্থানীঘ্ন লোকদের মনে অবশ্ঠ সন্ত্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বৎসর হইল, 

সমাজের কাধ্য চলিতেছে । ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহ যে অক্ষুগ্ন ছিল 
তাহার প্রমাণস্বরূপ খাটুরা এবং গৌরীপুর এ ছুয়ের মধ্যবস্তী স্থলে উন্মুক্ত 

প্রশস্ত স্থানে খাটুরা ব্রহ্মমন্দির তৎকর্তৃক নিশ্মিত হয়। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে (১৮০০ শকের ৬ই আধাঢট; ১৯শে জুন, ১৮৭৮ খুঃ) কেশবচন্তু 

তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে তথায় গমন করেন । এ সম্বন্ধে ত২কালের ধশ্মতত্বে 

( ১৬ই আধাঢ়ের ) একটি সংক্ষিপ্ধ বৃত্তাস্ত এইরূপ নিবদ্ধ আছে £__- 

“বিগত৬ই আঘাঢ় (১৮০ শক ) খাটুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের 
নিম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠী-কাধ্য হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভক্তিভাজন 

আচার্য মহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। ৫ই আধাঢ় সন্ধ্যার সময় 

সংকীর্তন ও স্তোত্রপাঠাস্তে আচার্য মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক- 

দিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। ইহাতে ছুই শ্রেণীর লোককে ভিন্ন 
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গ্রকারে উপদেশ অপিত হয়। ধাহারা ভড্রশ্রেণী, তাহাদিগকে চিত্তসংযম, 
আঁবাধনা। ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিতে নিয়মিত সময দিতে অনুরোধ করেন। 

যাহার! সাধারণ লোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া যাহাদের জীবন বক্ষা করিতে 

হয়, তাহাদের সময়ের অভাঁর, জ্ঞানের অল্পত৷ হইলেও, ভক্তিপূর্ববক ঈশ্বরের 

নাম করিবার সময় আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ৬ই আধা 

পরাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হয়। প্রতিষ্ঠিত মশির 

যদিও বৃহৎ নয়, দেখিতে অতি সুন্দর ও জুরুচিনিপন্ন হইয়াছে। চতুদ্দিকে 
ধান্ক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেষ্টিত। বিশুদ্ধ বাযুব এত 

সমাগম যে, একটু বাযুবেগ হইলে সম্বত বশে উপবেশন করিতে হয়। 
পাধংকালে উপরি উক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বারাণ্ডায়, ছাদ্দে এবং 

মণ্ডপে গ্রায় সহস্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও শ্লোকপাঠানস্তর আচাধ্য 

মাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে স্ধোধন করিয়া হৃদয়স্পর্শী ব্তৃতা কবেন। 

অনেকগুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল ন! হয়! যায় না। 
কিন্ত যখন বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একটা সুচী নিক্ষেপ করিলেও শব্দ 

শুনিতে পাওয়া যায়, এবপ ভাবে সকলে নিস্তব্ধ এবং সকলের চক্ষু আচাধ্য 

মহাশয়ের মুখমণ্ডলে বদ্ধ ছিল। বন্ৃতান্তে যখন সঙ্গীত হইতেছিল, তখন 
সাধাবণ লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। যখন 

বাতির হইয়। গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্ৰনি করিয়! যাইতে 

অনেকে শুনিয়াছেন। ৭ই আধাঢ় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের 

গৃহে বক্তৃতা হয়। ইহাতে ব্রাঙ্মণপণ্তিত ভদ্র সাধারণে প্রায় চারিশত লোক 

উপস্থিত ছিলেন। আর্ধাজাতিতে আমরা সমুদায় ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়। 

থাহাদিগকে প্রেচ্ছ বলিয়! ঘ্বণা করি, তাহাদিগের দতিতও কেমন মিলিত 

হইতে পারি, ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ 

প্রীতি হইয়াছে, ধাহার। মনে কবেন, ব্রাহ্মধন্মেৰ আকর্ষণ ও অগ্নি হ্রাস 
টি 

হ£ংধাছে, তাহারা কেমন ভ্রান্ত |” 

“যি ও ভন্ত" বিষয়ে উপদেশ 

৬ই আষাঢ় (১৮০০ শক) (১৯শে জুন, ১৮৭৮ থৃঃ) প্রাতে মন্দির 
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প্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রতিষ্ঠ! উপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ ( ১৬ই আধাটের 

ধম্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) দেন: 

“এই আধ্যস্থান পুণা স্থান, এই ভারতভূমি পুণ্য ভূমি, কেন বলি? 

এই ভূমিতে খষির জন্ম হইয়াছে । ভারতভূমি রুতার্থ হইল, কেন ন। ধি 

ও ভক্ত উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা খনি 

ও ভক্তের জন্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । ঝধিজীবন এবং ভক্তজ্জীবন ভিন্ন 

ধশ্ন আর কিছু নহে। এই ছুই জীবন ধন্মের ছুই শাখা, পুণোর ছুই ভাব। 
দুইটি একত্র করিলে সত্য ধশ্ম, ঈশ্বরের ধর্ম হয়। ধশ্ম কাহাকে বলে? এক 

দিকে খষি, এক দিকে ভক্ত, এ দুদের মিলন প্রকৃত ধশ্মের দৃষ্টান্তস্থল। 

ঈশ্বর ধশ্মের দুইটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, িষি, তুমি 

ভারতে গমন কর। সংসার ছুঃখের স্থান। এখানে ধন মান পরিবার ইন্দিয়- 
স্থখ সকলের মন প্রমুগ্ধ করে, অধন্শের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি 

গিয়া সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়। বৈরাগী উদাসীন সন্গ্যাসীর ভাব ধাবণ 

কর। কি জানি, কিছুতে পাছে মুগ্ধ করে, এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর। হিমালয়- 

শিখর, গিরিগহ্বর, গঙ্গা যমুনা শতদ্র নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় 

নাই, টাকা নাই, সেই খানে গিয়া নিশ্চিস্তমনে নিমীলিতনয়নে ধ্যানে নিমগ্ন 

হও। যদ্দি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতরে স্থান 

দাও। তাহাদিগকে ধ্যানের পথে দৃষ্টান্ত ধাবা আকর্ষণ কর 1 ঈশ্বরের এই 

আদেশে ভারতের কত মুনি খষি জন্ম গ্রহণ করিলেন, নিজ্জনে ধ্যান ধারণা 

করিয়া! দ্রেশের কত মঙ্গল করিলেন, এবং সাধন ভজনে আত্মসমর্পণ দ্বারা ধশ্মেব 

উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। ্ 
“ঈশ্বর ভক্তকে বলিলেন, “তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধশ্মের অপরাংণ 

গিয়৷ সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত শুষ্ক হইয়াছে । কেবল কম্মকাণ্ড জ্ঞান- 

কাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া, প্রকৃত ধশ্ম কি, প্রকৃত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, 
লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই। হরিনাম- 

রসাম্বতের আস্বাদ কেহ পায় নাই। উহা শুফতা, সাংসারিকতা, আধর্শ। 

কুসংস্কার, ধশন্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে । যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্দন কর 

এবং হরিপদ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত 
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হউক, গাত্র রোমাঞ্চিত হউক। তৃমি ভক্কিতে উন্মন্ত হইয়৷ কখন হাপিবে, 

কথন কাদিবে, কখন নৃত্য করিবে, কথন ব্রক্ষামৃতনাগরে ডুবিবে। তুমি 

আপনি আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতি- 

বামীও আনন্দনীরে মগ্ন হইবে । একটি দুইটি করির| ক্রমে সমুায় দেশ 

দে মধুময় রসের আম্বাদ জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক্ত! তুমি গিয়া 

ভাবতভূমিতে ভক্তির মাহাত্মা প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপিতহৃদয় 

সাধকগণেব শান্তি হইবে । তুমি আপনি যে নাম করিয়া স্থথী হইবে, অপবেও 

সেই নাম করিয়া সুখী হইবে । তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তোমার কথা শুনিয়া, 

ভাবতের নগরে নগবে ধর্মের জযধবনি হইবে । মুদক্গ বাজাইযা নামকীর্তন 

কব, গ্রামে গ্রামে মহাবোল উঠিবে, প্রেমের গ্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেশ ভাসিয়া 

যাবে; এক এক করিয়া সহস্ব ভক্ত আগিয়! একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত 

নাম করিতে থাক, পৃথিবীব সকল শোক তাপ বিদূবিত হইবে ॥ 

“দুঃখী ভারতের ছুঃখ-বিমোচন জন্য ঈশ্বব এই ছুষ্টা অঙ্গে ধর্ম নিষ্মাণ 

করিলেন এবং ছুই জনকে দুইটি ভাঁব প্রচার কবিবার স্ৃন্য প্রেরণ করিলেন । 

কালক্রমে ছুই অঙ্গ মিলিত হইয়৷ প্রকৃত ধর্মের উদয় হইল। চারি সহম্ত্ 

বংসব পূর্বের প্রকৃত খষি এবং চারি শত বর্ষ পূর্বে প্রকূত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া- 

ভিলেন। ইহাদের এক জন বেদ, এক জন শ্রমস্তাগবত অবলম্বন করিলেন। 

এক দিকে জ্ঞানশাত্ম খধিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ম প্রেমের মত। 

এক দিকে হিমালয় খধিগণের স্থান, আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্মভূমি । 

এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর দিকে ভক্তি প্রেমের প্রবল 

উচ্ছ্ান। এই দুয়ের মধো প্রবিষ্ট হও, দেখিবে, আশ্চর্য্য রত্বু লুক্কায়িত আছে। 

মাজও পর্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে এই 

স্থানে ধধিগণ বসিয়া! সন্ধণাকালে করযোড়ে পরব্রদ্ধের ধ্যান ধারণা করিতেন। 

গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর কুলে যাও, দেখিবে, অমুক শ্রোতম্বতীর 

কুলে অমুক খধিব আশ্রম ছিল। দেই সেই স্থানে বিয়া, তাহারা নিরাকার 

বঙ্গে ধ্যান ধারণা করিয়া, কত অপূর্ব রপাস্বাদ লাভ করিতেন। সামান্য 

বৈধবের গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে, প্রত চৈতন্য কি 

কবিয়ছিলেন। কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছর, শুফ জ্ঞানে জর্জরিত এই দেশ 
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উজ্জ্বল হইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে । তীহার নামে 

সমুদায দেশ প্রেমজলে প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এন্ত 
যে ধনের লালসা, এত যে স্ভাতার আড়ম্বর, প্ররুত ভক্ত চৈতন্তেব ভন্কিনে 

মুগ্ধ হইলে, মন্ত হইলে, সকলি ভূলিয়। যাওয়া যায়। 

ত্রাঙ্গধন্ম কি? এক স্তরে এই দুইটি ফুলকে একত্র গাথ। হইযাছে। 

ধ্যান-ফুল ভক্তি-ফুল বিশ্বাসস্থত্রে গাথিয়া গলায় পরিব। এই ছুই প্রকার ভাব 

একটি ঘরে রাখা হইয়াছে, যাহার নাম ব্রন্মমন্দির । আজ যে এই 

্রক্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা নৃতন নহে, চারি সহম্র বৎসর পূর্বের যাতা 

হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইতেছে; চারি শত বর্ষ পূর্বে যে ভপ্দি 

আসিয়াছিল, তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে । ইহ দেখিয়া কাহাব 

চিত্তে না আহলাদ হয়? এই ছুই অমূলা রত্বু থাকিতে কি ছুঃখ। হাষ। 

এমন অমূল্য রত্ব নির্বোধ লোকের! তুলিয়া গেল। এখন বলে কি না, 

আমাদের ধশ্ম নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রমান্ধ বলিয়া আবার 

আপনার দেশকে নিন্দা করে । আপনার দেশের গৌবব ভুল কেন? শাব 

দেখি, এক জন প্রাচীন খষি নদীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন; তাহার সম্মুখে 

কোন মৃদ্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন? 

নিমীলিতনয়নে হ্ৃদয়াকাশে উঠিয়া ভিতরে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতেছেন; ভিতরে ব্রচ্গে 

নিমগ্ন হইয়। তিনি ব্রহ্গাগ্রির মধো বাস করিতেছেন। সংসার তাহার নিকটে 

তুচ্ছ হ্টল । লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাহাকে ভুলাও দেখি, তিনি কিছুতেই 

ডুলিবেন না । ধশ্ম ছাড়া বর্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদায় তাহার নিকটে 

তুচ্ছ। আর কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই ধধি-ভাব ধারণ করিব। 

খধিতুলা হইয়া মাঠে ছাদে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ স্বরে প্রবাহিত 

সেখানে, যেখানে পর্ধতরাশি চারিদ্রিকে নিজ মহত্ব গাম্ভীধ্য প্রকাশ করিতেছে 

সেখানে, সেই নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, কোন মুত্তি নাই, কেবল অনস্ত আকাশ, 

বলিব, “হে অনাগ্যনস্ত ভূমা মহান্! আর শরীর মন ক্রন্মে নিমগ্ন হইবে, 

'একমেবাদ্বিতীয়মে” নিমগ্ন হইয়া থাকিবে । এইরূপে ছুঃখ শোক চলিয়া যায়, 

হৃদয়ের গ্রস্থি ছিপ হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়। 

'ত্রন্দে নিমগ্ন হইয়া থাক! ব্রাঙ্দের চেষ্টা, ব্রার্ষের প্রাণগত সঙ্কল্প। কিন্ত 
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কেবল খষি হইলে সব ছুঃখ যায় ন|। সুখের প্রযোজন, প্রেমের প্রয়োজন । 

এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ন হইধা থাকিলাম, আর একদিকে তাহাকে 

শুন্শমাত্র প্রেমধারা পড়িতে লাগিল, এই পণীবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 

ইষ্ঘ। মুদ্গ বাজাইয়া, পথে পথে হরিনাম কীর্তন, পবিবারমণো প্রেমঘযেব নাম 
উচ্চাবণ, সকলে মিপিয়া তাহার নামামুতের রসাস্বাদ, ত্রদ্মমন্দিরে তাহার 

অগ্ররাগে উন্মত্তত।, ইহাতে নূতন কিছু আসিল না। বঙ্গভূগিতে মে 'অন্ঠরাগ- 

ত% এক দ্রিন ছিল, সেই অনুরাগতরু সতেদ হইঘ| উঠিণ। কি আশ্চমা দর্শন, 

কি চমৎকার শোভা এ দেশেকি ধর্ম বিনাশ-প্রাপ্ত হইঘাছে? আন্গ কি 

একটা শুষ্ক ধন্ম গ্রহণ কবিব? শুষ্ক মন্ত্র পরাতে উচ্চাবণ কবিব? শুষ্ক অগ্ষ্ঠানে 

জীবন কাটাইব? এরূপ ঈশ্ববেব অভিপ্রেত নর়। এ দেশে এখন৭ যে ভক্তি 

দেখিতেছি। খধিগণের সেই নিরাকার ব্র্গে এখন সেই ভক্তি অর্পন করিতে 

হইবে ।* গ্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিব, মার ভাহাব প্রতি অগ্ুরাগী হইব। 

হদযেব ভিতরে খধির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভঞ্জের প্রেমে তিনি হদয় 

বিগলিত করিবেন, মাতাইবেন। আমরা খবি ভক্ত হইয়া অনন্য ঈশ্বরকে 

গলার গালা করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদেব কি দুই হইতে পাবে? 

এই কি বিশ্বাস করিব, এই ভারতে আর দেই খধি এবং ভক্ষেব সমাগম হইতে 

পাবে ন1? না না, কখনই না, এ যে ভাবনভূমি পুণাড়মি। 

“ভ্রাত্ুগণ! সমবে সময়ে তোমাদের নিরাশা উপস্থিত হয়। তোমরা মনে 

কব, আমরা বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াহি। এখানে ভাল বীজ রোপণ 

+রিলে, তাহার স্থলে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইব। থাকে | পুষঙ্ষবিণা থণণ কবিলে 

উহ। অল্প দিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তুত করা 

গাব মরুভূমিতে পুপ্পোগ্তান স্থাপন কর সমান। আমি তোমাদিগকে এই 

কথ গিজ্ঞাস। করি, এই দেশে খষি জন্মগ্রঙ্ণণ করিযাচ্ছেন কি প।? নরনারী 

বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে উতর আম্বাদ পাইরাছে কি না? 

* *নিরাকারে ভক্তি, ইহা, এ দেশে অপ্রসিদ্ধ | গাজীপুরের পরনাহারা বাবার দিকটে এক 

জন পগুত এক দিন বলিতেছিলেন, ভক্তি কেবল সাকার পৃজাতেই হইতে পাপে (দপং বিনা 

মহেপানি ন হি তত্তিঃ প্রজা়তে')। তদুত্বরে যোগী পবনাহারী ভাবে গদগদ হইয়। তাহাকে 

বলিলেন, “কেশব বাঁঝ। যে কথা বলেন, সে অন্ত দেশের, শাস্ত্রের অতীত।' 

১৬৫ 
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যদি এ কথা সত্য হয়, তবে জানিও, এ ঘরে লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রেম ও 
আনন্দ লাভ করিবে । আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বক্তৃতা হইল, তোমরা 

খধি হইবে, ভক্ত হইবে। খবি ও ভক্তের ভাবে প্রভূ, কোথায়, বলিয়! 
আনন্দে তাহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে। তাহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে 
ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ বাড়িবে, পুণ্য বাড়িবে এবং সে অমুতের আস্বাদ 
গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আঙ্গ আমর] যে ধশ্মের অনুসরণ করি- 

তেছি, এই জাতির ইহা আদি ধশ্ম) আজ আমরা যে দেবতার পূজা করিতেছি, 
প্রাচীনের এই দেবতার পূজা করিতেন। আর কেন, ভাই, নিরাকার ঈশ্ববেব 
পৃজ। প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাক ? দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, স্বতঃপরতঃ ঈশ্বব- 

সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে, এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 

যে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিমোচন হইবে, আহলাদ আনন্দ বাড়িবে। 

আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি? যে বন্ধুর নিমস্ত্রণে আসিলাম, 

তিনি ধন্য হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্য নিমন্ত্রণ নহে । এই 

ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি সুন্দর সুগঠিত গৃহ নিশ্দীণ করিলেন। 

লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন । এখানে 

তাহার কথাম্বত পান করিয়া যদি দুইটি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শাস্ত হয়, তবে 

কত লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য আসিবে; প্রভু দয়াময়ের নামে 

গ্রামের সমুদধায় ছুঃখ শোক চলিয়া যাইবে । 
“আজ আমরা এখান হইতে কি শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? মাণিলাম, 

গ্রামে দুঃখ আছে, দারিদ্রা আছে, জর-রোগের অত্যাচার আছে । একবার 

সকলে মিলিয়া ব্রঙ্গনামাম্বত পান কর, দেখি, সকল ছুঃখ যায় কি না? সকলের 

মনের সাধ পূর্ণ হয় কিনা? আজ দশ পনর কুড়ি বংসর হইল, আমরা সেই 

প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত স্থখ শাস্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, 

সেই স্থখের কথা বলিতে এত দূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়। 

হবিনামের রসান্বাদ গ্রহণ কর, তাহার চরণ বক্ষে ধারণ কর দেেখিবে, অল্প 

দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধশ্খ শু কম্মের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা 

দেখিবে, মহাপ্রভৃকে হৃদয়ে রাখিয়া তাহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে) 

দেখিবে, এমনই আনন্দরস উথলিয়া উঠিবে, মেই আনন্দে সমুদায় সংসার 
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ডুবিবে, সমুদ্ায় পৃথিবী ডুবিবে | সেই প্রভূর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন 
শ্রনিতে পাইবে, এমন আর কোথাও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে 

ধরিধ। সতোর পথে লইয়া যাইবেন। যদি পথ হার। হও, “গুরো। পথ হার! 

হইযাছি” এই কথা বলিলে, তখনই সদ্গুক ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। সংসার- 

উন্তাপে উত্তপ্ত হইয়।, 'প্রভো 1 কোথায় রহিলে" বপিয়া ডাকিলে, অমনি তিনি 

সমুদাষ তাপ নিবারণ করিবেন। দশ জন ভক্তের সঙ্গ মিলিয়া তাহাকে 

ডাকিতে চাহিলে, প্রভূ তাহাই করিয়া দিবেন। শাসন ৫ সাধুমঙ্গ বৈরাগ্য 

মাহা কিছুব প্রয়োজন, কিছুরই অভাব থাকিবে না। পৃথিবী পরিত্যাগ কবিয়া 

সন্ন্যাপী হইতে হইবে না। একাকী ডাকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্বীওত তোমার 

সৃহধন্মিণী হইবেন। একাকী ডাকিয়া কই নিবারণ হইবে, গৃহেব সকলে মিপিয়া 

প্রভুর নিকটে আসিলে, তাহাব পরম ম্ঙ্গলময ক্রোডে সকলে স্থরক্ষিত হইয়। 

শ[ন্তি পাইবে | সকলের এই ধর্শে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক! এক জন দশ জন, 

ক্রমে শত শত জন এই স্থানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে । এখানে যেমন মন্দির 

স্থাপিত হইল, এইরূপ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক । মন্দিরের নিশান 

আজ সকলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ডাকিতেছে। দেই ঈশ্বরের 

চবণে আশ্রিত হইলে, ইহলোকে কল্যাণ, পবলোকে সদগতি হইবে ।” 

সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ 

অপবাহ্ে তিনি নাধারণ লোকদ্রিগকে যে উপদেশ দেন, আমবা তাহাও 

উদ্ধত করিয়! দিলাম :-- 
“হে ঈশ্বরসন্তানগণ। হে মন্গয্যসম্তানগণ! ঈশ্বরের ধর্মকথা শুনিবাব 

দ্য তোমরা এখানে আগিয়াছ, মনোযোগ দিয়। শুন। ধর্মের কথ। শঞ্জ 

কথ। নয়, সহজ কথা। ধর্মের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা কলে সাধন 

করিতে পারে। তস্্র মন্ত্র বেদ পুরাণের দিকু দিয়া দেখিলে ধর্ম বড় কঠিন 

বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাসের দিক্ দিয়া দেখিলে উহা গহজ। 
ঈশ্বরের কৃরধ্য তোমাদের মন্তকের উপরে, ঈশ্বরেব আকাশ তোমাদিগকে 

ঘেরিয়া৷ আছে, ঈশ্বরের বৃষ্টি তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে, ঈশ্বরের গঙ্গা 
চলিতেছে, ঈশ্বরের হিমালয় মেঘ সকলকে ভেদ করিয়া মহ প্রকাশ করিতেছে, 

কুলের গন্ধ লইয়া বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, গদ্ধে চারিদিক আমোদিত 
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করিতেছে, মন্গষ্যের শরীর স্থুস্থ করিয়া চলিতেছে । মানুষ, কেন নিরাশ 
হও? কেন বল, ঈশ্বরের ধম্ম বন্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর আর এখন অবতীর্ণ হ্যা 
কথ। কন না? তিনি গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেম? 

একে গরীব, তাহাতে মূর্খ, কোন প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস! করা হয় নাই; তাই 

বলিয়। কি ঈশ্বর তোমার্দিগকে উপেক্ষা করিলেন? একবার ঞ্রবের কথা 

স্মরণ কর, প্রহ্লাদের কথা স্মরণ কর। ঈশ্বর কি তাহাদিগকে শিশু বলিয়া, 

অজ্ঞান বলিয়া দেখা দেন নাই? ভক্তিভরে তাহাকে ডাকিলে, তিনি এখনও 

এমন দেখা দেন যে, ঘোর তপশ্যা করিয়াও কেহ তেমন দেখা পায় ন|। 

কোথায় শুনিয়াছ, ছেলের ক্রন্দন শুনিয়া মা উপেক্ষা,করিয়াছেন? তোমবা 

সংসারে ঘোর বিপাকে ডুূবিয়াছ, যদি তাহার নিকট ক্রন্দন কব, তিনি 

তোমাদিগকে দেখা দিবেন । 

“এখন যে গ্রামে যাই, সেই গ্রামেই রোগের কথা, যন্ত্রণার কথা । টাকা 

নাই, সন্তানেরা আহার পায় না। স্বামী স্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে 
পারেন না। অন্ন অভাবে, শুঁধধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভর 

লোকের পরিবারগণেরও ছুঃখ।। কোথাও ধর্মের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিষুগ। 

সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই অন্ধকার সময়ে মনুষ্যসন্তানের 

আর আশ করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে, এখন ঈশ্বব 

-নিত্রিত? আকাশে ঈশ্বরের চন্দ্র সুর্য যেমন আছে, ঈশ্বরও তেমনি আছেন, 
কলিযুগ বলিয়া ঈশ্বরের মৃত্যু হয় নাই। পৃথিবীতে আজও বারিবর্ষণ 

হইতেছে, আজও ধানের ক্ষেত্রে ধান জন্মিতেছে। ধান্যতুণকে জিজ্ঞাস 

কর, 'কে তোমাকে স্থজন করিল? সে উত্তর দিবে, 'আমার ঈশ্বর আমায় 

শহ্থজন করিয়াছেন ।” ফুলের বাগানে যাও, দেখিবে, ফুল হাসিতেছে। জিজ্ঞাস 

কর, “তোমাদিগকে কি কেহ হ্ষ্টি করিয়াছেন, না, তোমরা আপনি জন্মিয়াছ? 

তোমাদের এ সৌন্দধ্য সুগন্ধ কোথা হইতে আসিল ? ফুল তখনি তোমার্দিগকে 

উত্তর দ্বিবে, আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা আমাদের স্জন করি ? আমাদের 

মুখের এ সৌন্দধয এবং সৌগন্ধ, খিনি আমাদিগকে স্থজন করিয়াছেন, তিনিই 

দিয়াছেন” আকাশ হইতে অনাবৃহ্টির পর বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাস! 

কর, “তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমরা কি নাস্তিক মেঘ হইতে 
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আমিতেছ”? তখনি তাহারা বলিবে, "নী, আঁমাদেব মেঘ নাস্তিক নহে, 

আমাদের আকাশ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কি, নাস্তিক আকাশ, নাস্তিক 

মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব? দেখ, চন্দ্র সুধ্য ছুটি প্রকাণ্ড তেজোময় মশাল 

জলিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ কবিঘা কেমন শাস্তি প্রকাশ 

করিতেছে । হ্থর্যা কোথা হইতে আসিল? শুখা কি ঈশ্ববেব মহিমা প্রকাশ 

করিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদ্দিত হইয়া কি ঈশ্ববের জ্যোতিং প্রকাশ 

করিতেছে না, পৃথিবীর নাস্তিকত| বিনাশ কবিতেছে না? চন্দ্র যদি চারিদিকে 

সিগ্ধ জ্যোত্ন্ন।! বর্ষণ না করিত, তবে শরীবের কষ্ট শ্রান্তি কে দূব কবিত ? 

শ্রান্ত জগৎ কি একেবাবে পুডিয়া যাইত না? ঈশ্ববেব নামে লোকে তিরস্কার 

করিবে, তাহাকে অবিশ্বাস কবিবে, এই জন্য কি তিনি এই সকল প্রকাণ্ড 

প্রকাণ্ড সাক্ষী রাখিয়া দ্রিযাঁছেন? এ সকল দেখিযাঁও, হে মন্ুয, তুমি কেন 

নাস্তিক হও? কেন বল, সত্য যুগে যাহ হইবাব, তাহা হইয়াছে, এখন 

কলিঘুগে আর কিছু হইবে না? এত ম্পর্দা কেন? এত অহঙ্গীব! প্রতিদিন 

যে অন্ন আহার করিতেছ, জিজ্ঞাসা করি, উহা কোথা হইতে আসিল? বলিবে, 

আমি পরিশ্রম করিয়া টাক! উপার্জন কবিধাছি, বাজাব হষ্টাতে চাউল কিনিয। 

আনিয়াছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ হস্তে তুলিয়া খাইযাছি। মানুষ, কি বলিলে? 

এই কি তোমাব বুদ্ধি? তুমি পকল কবিলে? কোন্ বাছা জমীদার নবপতি 

আপনার চেষ্টায় শরীর রক্ষা করিতে পাবে?  শরীরেব বন্ধ কি তোমার দ্বারা 

চলে? যদ্দি এক মিনিট ঈশ্বরেব শক্তি ইভাতে ন! থাকে, এখনি সকল বন্ধ হইয়া 

যায়, এক মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইঘ| যায়। বীচিঘ| আছ কাহার জন্য ? তুমি 

জানী হইলে, বুদ্ধিমান হইলে, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি কাহার এক্িতে ? এই থে 

দক্ষিণ বাহু, ইহা কি ব্রক্গের শক্তি বিনা বাড়াইতে পার? অন্ন মুখে দিবে, 

হাত উঠাইবে কি প্রকারে? পদে পদে শক্তি চাই, কিন শন্তি বলিতে আর কি 

আছে? সেই এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন। 

“তক্তিভরে পাঁচ জনে মিলিয়া ডাকিলে, তিনি মন্দিরে দেখ! দেন? আবাব 

একাকী নির্জনে তাহাকে ডাকিলে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন। চক্ষু 

মুক্রিত করিলে যেমন তাহাকে দেখিবে, চক্ষু খুলিয়াও তেমনি ক্াহাকে দেখিতে 

পাইবে ॥ অপর মানব সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্ত তমি ভোমাব প্রাণের 
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হরিকে দেখিলে । যদি এরূপ হয়, তবে আমার সকলি দেখা হইল । আমাৰ 

প্রাণের বস্তু পিতা মাতা রাজা প্রভৃকে যদি দেখিলাম, তবে আর কি দেখিবার 

অবশেষ থাকিল ? হরি আমার বিষয়, হরি আমার আসল জিনিষ। যখন 

তাহাকে দেখিলাম, তখন এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলাম, ইহাকে ছাড়ি 

সংসারে ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে? খুব কান্দিতে কান্দিতে অশ্রপুৎ 
চক্ষে তিনি আপনি বদ্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল । অস্তবে 

বাহিরে হরি আমায় থেরিলেন। চক্ষু বন্ধ করিয়! প্রাণের ভিতরে তীহাবে 

দেখিলাম, চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে তাহাকেই দেখিতে পাইলাম । আমাৰ 

প্রাণের কত আরাম হইল। স্ধ্য চন্দ্র বুক্ষ লতায় আমার হরি, মনেব 

ভিতরে হরি, সর্বত্র হরির সহাশ্ত মুখ । এ সব মিথা, হরিই সতা 

মনের মধ্যে যিনি তাহাকে দেখিবেন, তিনিই বীচিবেন। প্রতিদিন 

হরিনামজ্ধা পান কর; অন্ততঃ দিনের মধ্যে ৩৪ বার তাহার নাম কব 

ভাবিতে হইবে না। এমনি পেটরক হইবে যে, আর সে নামন্থধা পান 

না| করিয়া থাকিতে পারিবে না। কৈ, সে নাম কৈ? সে নাম লোকে 

সাধন করে কৈ? একবার তোমর। সকলে পেই নাম কর, সেই নাম সাধন 

কর। এই নাম করিতে হইলে কি করিবে? মিথ্যা কথা কহিবে না, চবি 

করিবে না, হিংসা করিবে না, কাহাকেও ঠকাইবে না, পরের স্ত্রীর প্রতি 

মন্দ দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যভিচার করিবে ন।; সকলের প্রতি 

দয়ালু বাবহার করিবে । চরিত মন্দ হইলে, চোর হইর়। হরিনাম করিলে, 

নামের ফল দেখিতে পাইবে না। বরং এ প্রকার নামের অবমাননা করিলে 

মৃত্যু হইবে। অন্যের প্রতি দয়। করিতে গিয়া তোমাদিগের দানের আডঙ্বর 

করিবার প্রয়োজন নাই । অমুক স্থানে একটা বিধবা আজ তৃষ্ণার় কাতর । 

যাই প্রভু আজ্ঞা করিলেন, "যাও, অমুক বিধবাকে জল দাও, অমনি ৮ 

আজ্ঞ! শুনিয়। তাহার মুখে জল দিলে, তোমার রাশি রাশি পুণা সঞ্চয় 
হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের; আঘাতে মৃতপ্রায়, রাস্তায় পতিত, 

শুশ্বষা করিয়া তাহাকে প্রাণে বাচাইলে, তোমার পুণোর অবধি রহিল না। 

এইরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া, ঈশ্বরের চাকর হইয়া, যাহা তিনি করিতে 

বলেন, তাহা করাই সার সত্য ধর্ম; আর যাহ! কিছু, সকলি অসার ও মিথ্যা । 
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তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া, বহু শান্তর পড়িয়া সাধু হইবে, তাহা নহে। 

খত শত তীর্থ ভ্রমণ করিলে শরীর মন পবিত্র হইবে, তাহা নহে । মনে 

যদি পাপ থাকে, বাহিরে তীর্ঘভ্রমণ বৃথা, বহুশাস্মপাঠ. বহু তর্ক বিফল। 

যদি সব ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া হরিনাম কর, তবে নিশ্চয় তাঁহাকে পাইবে। 

ঘরে গিয়! দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার নাম কব। ওগো, আমি বড় সাধু 

হষ্টয়াছি, বড় উপাসক হইয়াছি, এইরূপ ধৃষধামে দরকার নাই। ঘরের 

দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে ডাকিলে, তিনি তোমার প্রাণের ভিতরে দেখ! 

দিবেন। তথায় স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সকল আমার, ইহা আর ভাবিবার 

প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের যে ভক্ত হয়, ঈশ্বর তাহার সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, 

তাহার সকল ভাব মাথায় করে বই” "গাভী যেমন বৎস পাছে, থাকে সদা 

কাছে কাছে, আমি আমার ভক্ত সঙ্গে থাকি সদা তেমনি করে ॥ 

“যে কুঁড়ে ঘরে বসিয়া “আমি পাপী” বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ঈশ্বরের নাম 

সার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার চক্ষের জল মোচন, এবং তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া 

সকল দুঃখ দূর করেন। যাও, তোমরা ঘরে গিয়া সময়ে সময়ে তাহার পুজা 

কর, ভক্তি-ফুল তাহার চরণে দাও, পরিবার মধ তাহাকে ডাক; দেখ, এক 

মাসের মধ্যে ছুঃখ দূর হয় কি না? তোমবা দ্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্রী মিলিয়া 

সেই করুণাময় ঈশ্বরের নাম কীর্তন কর, ইহকালেই তোমাদের পরম মঙ্গল 

হইবে। ঈশ্বর উপস্থিত সকলের মনে ভক্তি সঞ্চাব করুন, সকলকে শুদ্ধ ও 

সচ্চরিত্র করুন, সকলের ভার লইয়া সংপথ প্রদর্শন করুন। আমর! ভক্তি ও 

শ্রদ্ধাব সহিত বারবার ত্বাহাকে প্রণাম করি |” 

কেশবচচ্ছের প্রচ্ছন্ন বৈর।গ্ 

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিত্ত চিরদিন কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। 

তাহার পত্রী ভগিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের ন্ন্য বিষম অত্যাচার সহ করিয়া 

পতিকর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন, তখন কেশবচন্দ্রের গৃহ তাহাকে 

আশ্রয় দান করে এবং কেশবচন্দ্রের মাতা তাহার মাতৃস্থানীয়। হইয়া কত যত 

করেন। অন্ান্ত অন্ুরাগবন্ধনের বিষয় মধো এ ঘটনাটিতেও ভ্রাতা ক্ষেত্র- 

মোহনের চিত্ত কেশবচন্জ্রের সহিত দৃঢবন্ধ হইয়াছিল। কেশবচগ্ ধনিগৃহের 

সন্তান ॥। যদি তাহার বৈরাগ্যের বাহাড়ম্বর থাকিত, তাহা হইলে উহা অনেক 
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লোকের চক্ষে সহজে উজ্জলরূপে প্রতিভাত হইত; কিন্তু কেশবচন্দ্র আপন।ব 
বৈরাগ্য সর্বদ| প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের চিন্ত এই সমথে 
তাহাব প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের পরিচর পাইয়া নিতান্ত মুগ্ধ হয়। কেশবচন্দ্রকে গোবব- 
ডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে । ভদ্রবেশে গমন কবিবাব 
তাহার কিছুই ছিল না। দত্তজপ্রদত্তবস্মমধ্যে যে একটা জাম। ছিল, তাহ। ছিন্ন। 
কেশবচন্দ্র সুচীকাধ্য দ্বারা সেই জামাটাকে ভদ্রাকার দান করিবার জগ্ঠ 
ক্ষেত্র বাবুর নিকটে সুচী ও স্থত্র চাহেন। এই ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সামানা 
অন্নপান ভোজনাদিতে কেন প্রবৃপ্তি তিনি বুঝিতে পারিলেন । ঘটনাটা সামান্ট 
বটে, কিন্তু উহা তাহার মনে এমনি মুধ্রিত হইয়া রহিফাছে যে, আজও িনি 
অতি আহ্লাদের সহিত এ কথ। বর্ণন করিয়া থাকেন । (১) এই সঙ্গে আর একটি 

বিষষও এখানে লিপিবদ্ধ কবিবার ধোগ্য । কেশবচন্দ্র গোবরডাঙ্গার জমাদাব 

বাড়ীতে বক্ততান্তে, সাদর-নিমন্্রণে পান ভোজন সমাধা করিয়া, ছে কবা 

গাড়ীতে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করেন। এক জন প্রচারবন্ধু অগ্সে পদব্রজে 

গোমাতে আশিধ| তাহার জন্য অপেক্গ। করিতেছিলেন। অধিক বান্বিতে 

কেশবচন্দ্র একা আপিয়া পুছিলেন | প্রচাববন্ধু তাহার গাডভীতে আবোহণ 

করিলেন। কেশবচন্দরতো কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায ব৷ 

ব্যবহারে 'প্রভৃত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না; যিনি সঙ্গী হইলেন, তাহারও 

সেই দশ। | স্ৃতরাং তাহারা উভয়ে ছে'করা গাড়ীর গাড়োয়ানের অনু গ্রহেব 

উপর সম্যক্ নির্ভর করিয়া চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়া চলে না, পথে স্থানে 

স্থানে বিলম্ব করে, কে আর তাহাদিগকে শাসনবাকো নচেতন কবে? 

দত্তপুকুরে আপিয়। পূর্ধব গাড়োধান অন্য গাড়োরানেব হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ 

করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। এ গাডীখানি পূর্ব গাড়ী হইতে নিতান্তই 

অপরুষ্ট। পথে যাইতে যাইতে প্রচারবন্ধুর সহিত বিবিধ বিষঘে আলাপ হয়। 
তন্মধ্যে বন্ধুগণের কলাণের জন্য, আপনার অধিকারতিনি কি প্রকার সঙ্কোচ 

করিয়াছেন, বিশেষরূপে বলেন । মহিলাগণের সঙ্গে স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবশ্তারে 

তিনি মনে করেন না যে,তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে; কিন্ত কি জানি 

বা তাহার অন্গসরণ করিতে গিয়া তীহার বন্ধুগণ বিপাকে পড়েন, এই ভয়ে 
শালি পাশ 

(১) গ্ন্থরচনাকালে তিনি জীবিত ছিলেন। 



খাটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা ১৩২১ 

তিনি এ অধিকার সক্কোচ করিয়াছেন। নারীগণের প্রতি দৃষ্টতা-প্রকাশ 
'জনসমাজের বিনাশের হেতু, জৃতরাং সর্বাপেক্ষ। তিনি তাহা ভয় করিতেন। 
তিনি ইহার সঞ্গে ইহাও বলেন যে, সংসারে মান নম্রমাদি তিনি কোন কালে 
অগ্থেষণ করেন নাই, অপ্রাথিত ভাবে তাহাব নিকটে সে সকল আপনি 

আপিয়াছে। এই কথ! বলিতে বলিতে গাড়ী দমদমায় আসিয়া উপস্থিত। 

গেখানে দন্তপুকুরের গাড়োয়ান তন্তরত্য একজন গার্ডায়ানের হস্তে তাহাদিগকে 

সমর্পণ করিল। এই গাড়ীখানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সতা বলিয়া 

প্রতিপন্ন করিল। এত পথ গাড়োয়ানদিগের অত্যাচ/র সহ করিঘা আস! 

হইয়াছে; তদ্দিরুদ্ধে কিছু বাঙ্নিষ্পত্তি করা হয় নাই, এবার যে গাড়ীখানি 
মিপিল, উহা দ্বিতীপন শ্রেনীর অতি উতকুষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। 
কেশবচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়াই বলিলেন, দেখ, চাওয়া যার নাই, এজন্য কলিকাতা- 
প্রবেশের পুর্বে ঈদৃশ গাড়ী মিলিল। তাহার কন্যা সুণাতি রাজমহিষী, তাহার 

বাড়ীর গাড়ীবারাগ্ায় সিপাহী পাহারা) ছেকর। ভাঙ্গা গাড়ী লইয়্াই নেখানে 

প্রবেশ করিবার কথা ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সম্ত্রন অক্ষ রহিপণ। 

কেশবচন্ত্র সন্বন্ধে ক্ষেমোহন দত্তের স্মৃতিলিপি 

আমাদের মগুলীর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কেশবচন্দ্রসন্ধদ্ধে ধিনি যাহ! অবগত 

আছেন, তাহ। লিপিবদ্ধ করিয়। আমা দিগের শিকটে পাঠাইতে আমরা মঙ্গরোধ 

কারয়াছিলাম। তরদন্ুসারে ভ্রাত। ক্ষেত্রমোহন দণ্ত যাহা লিখিস্কা পাঠাইফ়াছেন, 

আমর। তাহ। সাদরে নি্ষে প্রকাশ করিতেছি £- 

“যখন প্রথম কলিকাতা পিন্দুরিয়াপটীতে ব্রদ্ষবিদ্ভালর হয়, তখন আমরা 

কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে গিরা কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত 

হই। ইংরাজী শিক্ষা ও বক্তৃতা দিতে তিনি যে এক জন খুব যোগ্য লোক 

ভিলেন, ইহ। আর! লহজেই তখন বুঝিপ্নাছিলাম। কিন্ধু তাহার গভীর 

চিন্তাম্মীলত। তত্বদপিত৷ প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 

পরে সঙ্গতনভ। স্থাপিত হইল । আমর! তাহার সভা হইলাম । আমরা একপাঠী 

কয়েক জন বন্ধু মিলিয়! একটী সভা করিলাম । তাহার নান 'ব্রাঙ্ছ ইন্টিমেট 
এসোপিয়েসন”। স্্ীজাতিকে শিক্ষিত ও সভা ভবা কর! ব্রাঙ্মসমাঙ্গের একটী 

প্রধান কাধ, আমর। মনে করিতাম। এ সভাতে স্ত্রীশিক্ষা ও অন্ান্ত 
১৬৬ 



৯৩২২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনা হইত । বামীাবোধিনী-পত্রিকার জন্ম এই সভ| 
হইতে হয়। যদিও কেশবচন্ত্র বামাবোধিনী পত্রিকা-প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারে আমা দিগের প্রতি ঘথেঞ্ অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্তু পরিবার 

মধ্যে লেখাপড়া, সভ্যতা ও স্থখন্বচ্ছন্দতার নিমিন্ত আমর। যেরূপ ইচ্ছ। 

করিতাম, সেরূপ যত্বু অনুরাগ তাহার দেখিতাম না। তক্জন্ত তাহার এবং 

তৎকালের ধাহার! তাহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সকল কার্য করিতেন, ত্বাহা- 

দিগের বিষয় আমাদিগের সভাতে আমরা সমালোচনা করিতাম। সময়ে সময়ে 

এজন্য তাহাকে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রনর মনে করিতাম। বহুকাল পবে 

যখন তিনি তাহার মনের গুড় ও উচ্চ মহৎ ভাব সকল মত বিশ্বাসে 'প্রচাব 

করিতে লাগিলেন, তথন বুঝিলাম, তাঁহার এ সকল গুঢ ভাবের লক্ষণ কোন 

কোন বিষয়ে বহু দিন পূর্বের দেখিয়াছি । 

“১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে (জুন মাসে) (১৭৯১ শকে) 'জাষ্ঠ মাসে কেশবচন্ত্র অধিকাংশ 

গ্রচারকগণ সহিত খাটরাগ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তখন তাহাকে এক 

জন সম্বান্ত রৃতবিদ্য বক্তা বলিয়া লোকে জানিত। খাটুরার যে দত্তবাঁটীতে 

তিনি গি়াছিলেন, তাহারা তাহাকে বড় লোকের ভাবে তৃতা দ্বারা তৈল 

মাথাইয়া স্নান আদি করান ও শ্বেতপাথর, রূপার বাসন প্রভৃতিতে আহারীয় 

দ্রবাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে কলিকাতা হইতে মে 

সকল প্রচারক ও ব্রাহ্গ বন্ধু গিয়াছিলেন, তাহাদিগের কাহার সঙ্গে ভূতা ছিল, 

কেশবচন্দ্ের ভূত্া ছিল না । 

“এক দিবস স্থানীয় জমিদারদিগের বাটাতে তাহার আহার ও বক্তৃতা 

করিবার নিমন্ত্রণ হয়। দেখানে যাইবার জন্য তিনি আমার নিকট ধুতি চাদর 

ও জামা চাহেন। নূতন ও ভাল কাপড় খন আমার নিকট না থাকায়, আমি 

উহা দিতে কুষ্ঠিত হইলাম। পরে সামান্য রকমের যাহা ছিল, তাহাই আনিয়া 

দিতে হইল। তিনি তখন আম্াব নিকট স্থচ স্তা চাহিলেন এবং তত্দারা 

যাহা সংশোধন করিবার, তাহ| কবিরা পরিধান করিলেন । পরে উক্ত জমিদার 

বাট়ীব কার্ধ্যান্তে সেই দিবস যখন কলিকাতায় গনন করেন, তখন গাড়ীতে 

উঠিবার সমম্ম আমাকে ডাকিয়া বলেন, তোমার কাপড় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 

এই বপিয়া৷ কাপড় খুলিয়। দেন। আমার তাহাতে বড় লজ্জা বোধ হয় এবং 
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সকলের সাক্ষাতে এঁ কাপড়ের কথা উল্লেখ করাতে এক জন প্রচারকও বেন, 

'আঃ, কাপড়ের কথা আর এখানে কেন? 

“যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা আরম্ত হয়, তখন কার্যের 

পুতি সকলের দৃষ্টি পড়ে । স্ত্রীলোকদ্দিগকে লইযা কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মদমাজে 

আবন্ত হয় নাই। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতকণ্ম উপলক্ষে তিনি সঙ্গতের 

কোন কোন সভ্যকে তাহার কলুটোলার বাটাতে অনুষ্ঠানে পরিবার লইয়া যোগ 
দিতে বলেন। এক জন অত্যন্ত বাধ! বিস্ব সবেও সেই শুভাম্ুষ্ঠানে সস্ত্রীক 

উপস্থিত হন। তিনি স্ত্বীকে লইয়া আপিয়াছেন দেখিয়া, কেশবচন্দ্র উৎসাহিত 

হইয়া বলেন, ইহাদের মধ্যে তুমি আজ কুলীন। তখন দেশাচারের বিরুদ্ধে 

কোন সংস্কারের কথা উত্থাপন হইলে, আমাদের অধিক উত্সাহ হইত । সেরূপ 

বিষয়ে তাহার কোন অমত হইতে পারে, ইহা মনেই আদিত না। বিধবা- 

বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ স্বাক্ষর জন্য একদা 

সঙ্গতৈ আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেই কাগজের বিষয় 

পড়িয়াই আহলাদিত হইয়া কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় কেশবচন্দ্র সেখানে 

আসিয়া! বলিলেন, উহাতে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। 

মামব। বলিলাম, এমন দেশহিতকব ভাল বিষয়ে স্বাক্ষর করিতে চিন্তা 

কি? তিনি বলিলেন, যে কোন প্রকারে বিধবাদের বিবাহ হইলেই কি দেশের 

উপকার হইবে? ধর্মশূন্য বিবাহের প্রবৃত্তিতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে । 

“হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিলা! ব্রাঙ্গসমাঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

চাহিলে, আমর! তাহাকে আনিতে খুব উৎপাহিত হইতাম এবং তাহাকে 

বলিতাম । তিনি স্থিরভাবে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন 

এবং যদি তিনি বিধবা ও আত্মীয় স্বজন পবিত্যাগ করিয়া আমিতেছেন 

বুঝিতেন, তাহা হইলে এমন ভাবে কথা কহিতেন, যাহাতে আমরা আশাহরূপ 

উৎসাহ না পাইয়া দুঃখিত হইতাম। 

“একটী ত্রাঙ্গ ব্রাঙ্ষধর্মে বিশ্বাসের জন্য স্বজনের নিকট উৎপীড়িত এবং 

পিতা কর্তৃক গৃহবহিদ্কত হন। কেশবচন্দ্র তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। 

ঠাহার বাটাতে সেই সময় তিনি একবার পীড়িত হুন। বৈদ্য চিকিৎদকের! 
যেরূপ পথ্যার্দির ব্যবস্থা করেন, কেশবচন্ত্র তাহাকে সেইরূপ ত্রবা পাইতে 
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দিতেন। রোগী সেইরূপ পথ্য পাইয়া মনে করিল, ইনি সে কালের:কুসংস্কা বে 

রীতি)-নীতি এখনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন্য তাহাকে বপিল্, 

এখনতে। আর এরূপ পথ্যের] ব্যবস্থা নাই; এখন টিকিৎসকেরা রোগীব 

ইচ্ছামত যথেষ্ট খাইতে দেন। তিনি বলিলেন, এখানে তাহা হইবে না, এ 

যে বৈছ্যের বাড়ী । 

“যখন আমাদিগের মধ্য জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতা দূমিত 

দেশাচার প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধর্ম জ্ঞান করিতাম, সেই সময় এক দিন 

কেশবচন্দ্র 'খাঁটুরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগেব 

সহিত তোমাদিগের কিরূপ ভাব ।, তদুত্তরে আমি বলি যে, জমিদারদিগেব 

সহিত আমাদের ভাল ভাব নাই। পলীগ্রামের জমিদারের! প্রজািগেব 

উপর যেরূপ অন্যায় অত্যাচার' ও আধিপত্য করে, তাহাতে আমর। ব্রার্গ 

হইয়া উহাদিগেব কাধ্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি'না | , উহাদেব 

বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা ভিন্ন অন্য কোন লোক 

কোন বিষয় লিখিতে সাহস করে না, এই জন্য আমাদিগের প্রতি উহ্বারা 

অত্যন্ত অসন্তষ্ট। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কাগজে লিখিয়া1 ও বিরুদ্ধাচরণ 

করিয়া বিশেষ উপকার করিতে পারিয়াছ? উহাতে লোকের নিকট সাহ॥ 

দেখান ও অসপ্ভাব বৃদ্ধি কর! হয়, ফল ভাল হয় না। সপ্ভাবে লিখিয়া দোষ 

সকল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হইতে পারে।' 

যদিও তাহার কথা তখন মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু তদবধি প্রকাশ্খরূপে কাগজা- 

দ্রিতে লিখিয়া)বিরুদ্ধাচরণ কবিতে ক্ষান্ত হইলাম ।” 

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপরে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে 

কেশবচন্দ্রের অতি প্রথম জীবন হইতে যে স্থির ধার, প্রশান্ত ভাব ছিল, 

তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যে কোন দেশসংস্কারের মূলে ধন্ম ও 

ঈশরানুরাগ নাই, পধিজ্রতার সহিত অভেগ্চ যোগ নাই, সে সকল দেশসংস্কারের 

ব্যাপার তিনি কি প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এই ক্ষুদ্র স্বৃতিলিপি তাহাও স্পষ্ট 

দেখাইতেছে। অন্যায়াচারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিয়া, সন্তাব দ্বারা 

চিত্তপরিবর্তনসাধন যে তাহার জীবনের মুল মন্ত্র ছিল, ইহাও ভ্রাতা ক্ষেত্র- 

মোহনের লেখাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 



৫৯ 

উৎকট গীড়ান্তে শারদীয় উৎসব-প্রতিষ্ঠা 
কেশবচন্দ্র জ্রাক্রাস্ত 

খাট্ুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কষেক দিন পব কেশবচন্জর 

জবরোগে আক্রান্ত হইলেন । জ্বরেব প্রকোপ দেখিযা প্রথমে অনেকের মনে 

আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ধ সপ্তাহান্তে ছুই তিন দিন তিনি সুস্থ থাকেন। 

হাতে সকলের মনে আপ। হয় যে, আর জব পুনবাবর্তন কবিবে না। এই 

আশায ২১শে জুলাইয়ের (১৮৭৮ খুঃ) মিবাব ব্রাঙ্গবন্ুগণকে আব কোন ভয় 

নাই বলিয়া আশ্বাস দেন। এ আশ্বাস-প্রদান বিফল হইরা গেল, জরের 

পুনরাক্রমণে কেশবচন্দ্র একেবারে শধ্যাশারী হইলেন। ব্রঙ্গমন্দিরেব খণ- 

পরিশোধ এবং ট্রষ্টী নিয়োগ জন্য, ২৪শে সেপেম্বর (১৮৭০ খুঃ) যে সভা 

আহুৃত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১শে মাচ্চেব মিরারে দেওযা হব, সেই বিজ্ঞাপনা- 

হসাবে কাধ্য হওয়ার ঘোব প্রতিবন্ধক উপস্থিত দেখিয়া, ১৮ই আগষ্টের 

গিবারে সভা স্থগিত রাখার সংবাদ বাহিব হঈল। এই সময়ে প্রধান 

প্রধান ত্রাঙ্গগণ আলবার্ট হলে কেশবচন্জ্রেব উৎ্কট পীড়োপলক্ষে একত্র মিলিত 

হন, এবং বৃদ্ধ সন্থান্ত গ্রেমচাদ্দ বড়াল মহাশয়কে তাহাদের সকলের সহাশ্ুভূতি- 

প্রকাশ জন্য ততৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। রোগেব চিকিতসা হইতে লাগিল, 

অথচ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সকলের 

মন ভাবনাচিন্তীয় অস্থির । জ্বরের প্রকোপ যদিও তত ছিল না, অল্প অল্প 

জব চলিতেছিল, তথাপি এই জরে দৌর্কল্য এত অধিক বাড়ল থে, শয্যা- 

ত্যাগের সম্ভাবনা অস্তহিত হইল। নেকেব মনের ধারণা এই যে, তাহার 

এই জর মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেভনাঘটিত; এমন কি, স্াহার। কল্পনাযোগে 

প্ললাপোক্তি পর্যাস্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন । ধাহারা নিয়ত শাহাব 

শযার পার্থ থাকিয়া শুশ্রষা করিয়াছিলেন, তাহারা কিন্তু কোন দিপ 

প্রলাপোক্তি শ্রবণ করেন নাই। কঠিন জরের প্রাদুরভাবে প্রলাপোক্তি ঘটা 
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কিছু অদ্ভুত বিষয় নহে, কিন্তু যখন তাহ হয় নাই, তখন হয় নাই বলাই 

ঠিক। আমাদের মনে হয়, বর্ধার অস্তে ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশ খাটুরায় 

গমন করাতে, তিনি তত্রত্য ম্যালেবিয়া জরে আক্রাস্ত হইয়াছিলেন। স্থুবিজ্ঞ 

চিকিৎসক রমানাথ মেন কবিরাজ মহাশয়ের মত এই যে, স্বহস্তে রহ্ধনাদি 

কচ্ছ_সাধনে তাহার ঈদৃশ পীড়া উপস্থিত । হইতে পারে, বিবিধ কারণে পূর্ব 

হইতে তাহার দেহ ম্যালেরিয়ার প্রভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত ছিল না, 

তাই তন্দবারা অভিভূত দেশে গমন করাতে, তিনি অল্প কয়েক দিনের মধো 

তাদৃশ জরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

ভাগীরথীর বক্ষে নৌকায় অবস্থান 

যদ্দি কেশবচন্দ্রের কোন দিন জ্বরের মধ্যে প্রলাপোক্তি হয় নাই, তাহা 

হইলে ঈদৃশ কথা চারিদিকে রটিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ 

আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও দৌর্বল্যের লাঘব না হইয়া বরং দিন দ্রিন জরে 

আরও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন, যখন তিনি দেখিলেন, তখন গুঁষধ-সেবনের 

প্রতি তিনি বীতরাগ হইলেন । তাহার অন্তরে এই কথ! উঠিল যে, উঁষধ- 

সেবনে কিছু হইবে না, গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে এ রোগের প্রশমন 

হইবে। এই কথা তাহার মনে এমনই দৃঢমুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি 
ভাগীরথীতে নৌকায় বেড়াইবার নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ত্ীহাব 

শরীর যে প্রকার দুর্বল, শযা। হইতে উথথান করিবার সামর্থ্য নাই, 

তাহাতে এরূপ অবস্থায় গৃহ হইতে বাহর করিয়া তাহাকে ভাগীরধীতীরে 

লইয়া যাওয়া কোন মতে সম্ভবপর নহে। যদ্দিও বা কথক্চিৎ সম্ভব হয়, তথাপি 

কিঞ্চিৎ নীরোগ ও সবল করিয়! না লইয়া নৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই স্বাস্থ্যকর 

হইবে না, এই বিশ্বাসে স্বজন আত্ম্রীয়গণ বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশব- 

চন্দ্রের অন্তরাত্মার কথার প্রতি চির দিন অক্ষুপ্ন নির্ভর ছিল, এ স্থলে বাধা 

দিলে যে তিনি নিতাস্ত অধীরতা, অস্থিরতা এবং নির্বন্ধ প্রকাশ করিবেন, 

ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এখনই আমায় নৌকায় লইয়া যাইতে 

হইবে, এই বলিয়া যতই তিনি প্রমত্্ভাবে নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 

ততই অনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ উপস্থিত। কেশবচন্তর 

বন্ধুবর কালীনাথ বন্থ পুলিশ ইন্ল্পেক্টরের ( পরে স্থপারিণ্টেখ্ডেপ্ট ) শরণাপন্ন 
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হইলেন, এবং এই উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত শ্রেয়:-সাধক, কেশবচন্ু 

প্রশান্তভাবে তাহাকে এমনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার বন্ধুর হৃদয়ে 
তাহার কথার প্রতি অণমাত্র অনাস্থা উপস্থিত হইল না, এবং তিনি কেশব- 

চন্্রকে আশ্বস্ত করিয়া সমুদায় আয়োজন করিয়৷ দিলেন। ডাল্রাব ছুর্গাদাস গুপ 

তাহার সঙ্গে ছিলেন; কি জানি বা রোগী হূর্ববল হয়া পড়েন, এই আশঙ্কীয় বাই 

নাম গ্যালেসিয়া? হস্তে লইয়া তিনি রোগীর অগ্বর্তন কবিলেন। কেশবচজ্দ্রের 

পত্রী তাহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশষা-কার্যে ব্যাপূুত ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ 

নঙ্গে গেলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়েব আয়োজন 

করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্থিতি কবিলেন। বন্ধুগণ মধ্যে 
মধো গিয়া নৌকায় দেখা করিয়া আসিতেন। ডাক্তার অন্নদাচবণ খান্তগিবি 

তৎকালে কাশীপুবের হম্পিটালে ছিলেন । মনে হন, ম্যালেরিয়া জবের 

প্রভাবজ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া ধন বাবপ্তা কবিলেন, কিন্তু 

কেশবচন্্র সে গুঁষধ সেবন করিলেন নাঁ। ডাক্তার ছুর্গাদাসও, বলবক্ষক কিপিং 

ওঁষধ দান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া উচিত নয় বিশ্বাসে, সে ওষধ ৫সবন 

না করিবার পক্ষে কেশবচন্দ্রে সহায় হইলেন । 

প্রতিবাদকারীদের মধো কেশবচন্দ্ের লীডায় সহাম্মভূতি প্রকাশে বাদপ্রতিবাদ 

এ স্ময়ে প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকাব সংবাদস্তন্তে লিখিত হয়, “শ্রন্ধাম্পদ 

শীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন উৎকট গীড়াক্রান্ত হইয়াছেন শুনির!, আমর| যাব 

পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাহার আরোগা জন্য সকল ব্রাঙ্গের সহান্তভৃতি 
প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্তবা 1” এ ঘোব আন্দোলনের সময়ে 

ঈদৃশ কথাগুলির প্রতিবাদ হইবে না, কিপে আশা কব। যাইতে পারে ? উহাব 
যে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রিকাই এইবূপে নিবদ্ধ কবিয়াছেন :-. 

“শ্ীযুকক বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীডা-শাস্ঠির জন্য আমরা ব্রাঙ্গগণকে 

সহান্থৃভৃতি প্রকাশ ও ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করিবার অন্রোধ করিয়াছিলাম; 
মফ:স্বলস্থ কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উ্তার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের ছুঈটি 
কাবণ প্রদর্শন করিয়াছেন, (১) এক জনের পীড|-শাপ্ডির প্রার্থনা ঈশ্বরের 

গ্রাহথ কিদপে হইবে? (২) কেশব বাবু ব্রাহ্মদমাজে অবভারবাদ প্রভৃতি 

আনিয়া ব্রাহ্মলমাজ্কের বিষম শক্র হইয়া দাড়াইয়াছেন; তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
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কর! ব্রাঙ্ধগণের সাধারণ কর্তব্য কি না?” এই ছুই প্রশ্ন এইরূপে মীমাংসিত 

হইয়াছে, “প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার গ্রার্থন। বৈধ কি না, এ 

বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য; কিন্ত আমর! যতদূর বুঝি, এই 

বলিতে পারি ষে, যখন অন্যের শারীরিক পীড়ার জন্ত স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছার 

উদয় হয় এৰং সেই ইচ্ছা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে আত্মপ্রমাদ ভিন্ন আত্মগ্লানি 

উপস্থিত হয় না, তখন তাহাকে অবৈধ কেন বলিব? দ্বিতীয়তঃ, কেশব 

বাবু যদিও কোন ফোন কাধ্যবশতঃ ব্রাঙ্মপমাজের অগৌরব বা অনিষ্ট 

করিয়াছেন, তাহার জন্ত তাহার এত কালের পরিশ্রম ও ব্রাহ্মমাজের হিতার্থ 

চেষ্ঠা বিস্মাত হওয়া ঘোরতর অকুতজ্ঞতাঁর কাধ্য। ঘে ব্রাহ্ষগণ শক্রদিগেব 

প্রতিও ভালবাপা প্রকাশের উপদেশ দেন, তাহারা সমাজের এক জন 

পরমোপকারী, পুরাতন বন্ধুর দুঃখে কি সমদুঃখিতা প্রকাশ ও তাহার মঙ্গল 

জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রাথনা করিবেন না? তাহার কোন ভ্রম বা প্রমাদবশত: 

তিনি যদি ব্রাঙ্গলমাজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন, তাহার শুভ প্রার্থনা 

আমাদিগের অধিকতর কর্তব্য” । 

গীড়াস্তে উপাসনাদির কাধ্যভ।র গ্রহণ 

কেশবচন্দ্র গঙ্গার বক্ষে নৌকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১২ই আগ 

( ১৮৭৮ খুঃ ) সোমবার স্তাহার পীড়া কিঞ্চিত বৃদ্ধি হইয়া, ছু দিন পরেই স্বাস্থা- 

প্রত্যাবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদবস্থা় তিনি ও সংখ্যক কাশীপুরস্থ 

শিলবাবুদের উগ্চ।নবাট্টীতে নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হন। এখনও তিনি নিরতিশয় 

দুর্বল । রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা! হয় না, তবে জরের বিচ্ছেদ হইয়াছে। 

এই সমর ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে চিকিৎসাথ তথায় লইয়া যাওয়া হয়। 

গঙ্গায় পরিভ্রমণে যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তিনি জ্াম্ধ্যান্বিত হন এবং 

জার কোন বিপদের আশক্ক। নাই বলেন,। আনেক বন্ধু তাহাকে দেখিতে যান, 

এজন্য তিনি সাবধান করিগ্া দেন, এখন কেশবচন্দ্রের বিশ্রামের গুয়োজন, 

তৎসম্বন্ধে ঘেন কোন ব্যাথাত উপস্থিত ন হয়। এক পক্ষ কাল উদ্ভানবাটীতে 

স্থিতি করিয়া, ২৮শে আগ তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখনও তাহার দেহ 

কাধ্যক্ষম হয় নাই । ১৫ই সেপ্টেম্বর ( রবিবার ) ব্রদ্মমদ্দিরে একটী প্রার্থনামাত্র 

এবং পর রবিবার (২২শে সেপ্টেম্বর ) আরাধনা পর্যযস্ত তিনি করেন। 
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২৯শে সেপ্টেম্বর (১৪ই আশ্বিন) রবিবার ব্রহ্ষমন্দিরে উপাসনা উপদেশ 

উলয় কার্য তিনি নির্বাহ করেন। এ দিন তিনি ছুর্গোৎসবোপরি নিয়লিখিত 
উপদেশ (১৬ই আশ্বিনের ধশ্মততে দ্রষ্টব্য ) দেন। 

“ দুর্গতিহা রিণা”--১৪ই আঙ্ষিন, ১৯** শক; ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ খুঃ 

“শর২কালে বঙ্গদেশ ছুর্গোৎসবে প্রমত্ত হন। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত 

এই সময়ে হিন্দুগণ ছুর্গাপূজ। করেন । ব্রাক নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, 

মহোংসবই বটে। চারিদিকে বালক, যুবা, বুদ্ধ, নারী সকলেই উৎসবের 

মত্ততায় উন্মত্ত। হিন্দুদিগের এহ শ্রেষ্ঠতম উত্সব-দর্শনে ব্রাঙ্গের চিত্ত উত্তেজিত 

হইল। তিনি এই উৎসবের অনপারাংশ পরিত্যাগ কবিযা সারাংশ গ্রহণ 

করিলেন; তুষ পরিত্যাগ করিয়। শশ্য গ্রহণ করিলেন । ব্রাঙ্গের হৃদয় হিন্দু- 
হধয়। হিন্দুদিগের উৎসব হইতে তাহার হদর ভাল অংশ গ্রহণ করিল । তিনি 

তাহার হৃদয়কে দ্গিজ্ঞাল। করিলেন, ই উদ্ঘবের সন তুশি কি হিন্দুদিগের 
ন্যায় ভক্তিতে প্রমন্ত হইতে পার? হ্দয় হইতে তিনি নায় পাইলেন। 

খিবেকী ধীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎসব অবহেলা করিতে পারিলেন না । তিনি 

দেখিলেন, বথার্থই ছুর্গতিহারিণীর পূজা সর্বাপেক্ষা শেষ্ট। তিনি বলিলেন, 

ধাহার পূজ। করিলে কল ছুর্গতি দূর হয়, আমি কেন তাহার পূজা না করিব? 
্রাঞ্ধ দেখিলেন, ছুর্গতিহারিণীর পূজা কলে যে কেবল দুর্গতি দূব হয়, তাহা! 

নহে, কিন্ত যখন ভক্তের হৃদয়ে দুর্গতিহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাহার 

সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কান্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে করিরা আসেন । 

এন তাহার সমুদ্বায় ন্বব্ূপগুলি লইয়া সাধকের হ্বদ্য়ে অবতীর্ণ হন। পাপ 

দুগতি হইতে পরিজ্রাণ দিতে যিনি আসেন, তিনি সম্পদ্, বিদ্যা, কল্যাণ এবং 
এ সঙ্ষে লইয়া উপস্থিত হন। ঈশ্বর কি পক্তিসম্পদ্ধিহীন হইয়া অথবা 
এঙ্জান অকল্যাণ লইয়া! আপিতে পারেন? লক্ষ্মী ঈশ্বরের সম্পদ, যে সম্পদ 

শাঙ করিলে সকল ধনকে তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসন্ন হয়, 

অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যথার্থ সম্তোষ, প্রসন্নতা লাভ করা যায়, ঈশ্বর সেই 

ধন, দেই লক্ষ্মীকে লইয়৷ ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাবন যখন 
পতিতকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন তাহার এক হস্তে ধন এবং অন্য 

হন্তে বিগ্যা লইয়া উপস্থিত হন। ধিনি সকল জ্ঞানের আকর, সেই যথার্থ 

১৬৭ 



১৩৩০ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 

বি্া সত্য পরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর জ্ঞানের জ্যোতি বিকাশ করিতে 

করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইরূপে যখন ব্রহ্মলাধকের ঘরে সম্পদ 
এবং বিগ্ভা উভয়ই প্রকাশ করেন, তখন তাহার যথার্থ কল্যাণ হইতে লাগিল 

এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । যেমন দ্রর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, 

সরন্বতী এবং গণেশ কান্তিক, তেমনি নিরাকার ছুর্গতিহারিণীর এক দিকে 

সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য, অন্ত দিকে বিদ্যা এবং কল্যাণ। নিরাকার ব্রঙ্গদহবাসে 

ভক্ত যে কেবল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং কল্যাণ লাভ করেন, তাহ। নহে, 

কিন্তু তাহার হৃদয় শীত্রই শ্রীসম্প্্ন হইযা উঠে। সেই ছুর্গতিহারিণী হৃদযে 
প্রকাশিত হইলে যেমন সকল ছুঃখ-ছুর্গতি এবং অজ্ঞান অন্ধকার দুব হয়, 

তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থুথ, শাস্তি এবং সৌন্দধ্যের সমাগম হয়। কল্যাণ- 

দাত] সুন্দর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, স্থতরাং ভক্ত যাহ! করেন, তাহা 

হইতে কল্যাণ এবং পৌন্দধ্য প্রতিভাত হয়। ধিনি যথার্থ সৌন্দর্য, ধাহাকে 
দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাহারই পুজা করিতে চায়, কোন ভয়ানক 
দৈত্যের পৃজ| করিতে কাহারও রুচি হয় না। দুর্গার আজ্ঞাধীন প্িংহ অস্থরকে 

বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন যথার্থ ছুর্গতিনাশিনী মন্গষ্তের মনে আপনার 

নবীন স্বরগীয়-সৌন্দর্যা প্রকাশিত করেন, তখন তাহার অতুল প্রভাব 
এবং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আন্গুরিক ভাব দলন করে । বস্ততঃ 

তখনই ছুর্গতিহারিণীর প্রকৃত পূজা হয়, যখন অঙস্গর বধ হয়। সমস্ত দেশ যে 

উৎসবে মত্ত হইয়াছে, ইহার ভিতরে অবশ্ঠই গভীর উত্সব আছে, ব্রাঙ্মগণ, 

তোমরা তাহ] হৃদয়ঙ্গম কর। বাহিক মৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের ভাব দর্শন 
কর। মিথার মধ্যে সতা আবিষ্কার কর। মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া 

সত্যের পৌন্দর্যে মুগ্ধ হও। অসত্য ত্যাগ করিয়। সত্য গ্রহণ করিবার এই 

সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একাধারে পাঁচটি ভাব লাভ করিবে-_সম্পদ্; 

বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিভ্রাণ-। যে পুজাতে কেবল পৌন্দর্ধ্য দেখিয়া মন 
প্রেমিক এবং শ্রীসম্পন্ন হইল, তাহা পূর্ণ পূজা নহে । যে পৃজাতে বল, জ্ঞান, 
প্রেম, পৌন্দধ্য এ সমুদায় লাভ করা যায এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুবাসন। 

দুর্মতিবূপ অন্থর বধ হয়, নেই পুৃঞ্জাই প্রার্থনীয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, ধিনি 

ুর্ঘতি দূর করেন, সেই ছুর্গতিহারিণীকে এই সময়ে ডাক। ছুর্গতিনাশন 
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ঈশ্বরের পূজা কর। হিন্দুদিগের এই সাংবংসরিক উৎসবের সময় নানা প্রকার 

স্পাধুভাব প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আবার অনেকের মনে সংসার এবং 
ধশ্মসম্পর্কে নানাবিধ সাধুভাব সকলও সঞ্চারিত হইবে । এস, আমরাও পে 

গকল সাধুভাব লইয়া সেই ছুর্গতিহারিণী জননীর পাদপদ্ম পূজা করি। নিরাকার 
হদঘপিংহাসনে নিরাকার দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরম্বতীর ভাব, 

গণেশের ভাব, কান্তিকের ভাব সকলই গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষে অচিরেই 

সেই শুভদ্দিন আহ্বক, যখন মৃন্তিপুর্জা চলিরা গিয়া, নিরাকার হ্ুন্দর 

ব্গপূজা হইবে । ঢেই নিরাকার জননীর পূজা করিয়া, এস, প্রিয় দেশকে 

পাপ পৌত্তলিকত! হইতে উদ্ধার করি। ঈশ্বর মামাদিগকে তাহার নিরাকার 

সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন।” 

শারদীর উৎসব (১) 

২৫শে আশ্বিন, ১৮** শক; বুহম্পতিবার ; ১৭ই অক্টবর। ১৮৭৮ খুঃ 

এবার কেশবচন্দ্র ভাঙ্রোখ্সব করিতে পারেন নাই। তাহার উতসবতৃষ্ণা 

অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে । তিনি নৃতন প্রণালীতে উৎসব না করিয়। কি ক্ষান্ত 

থাকিতে পারেন? শরখকাল এ দেশে উৎসবময়, ব্রাঙ্গলমাজ এ.সময়ে উৎসব- 

বিহীন থাকিবেন, ইহা কখন দ্রেশোচিত ভাব নহে । উত্সব করিতে হইবে, 

স্থির হইল । পুরণিমাতিথি শারদীয় উত্পবের জন্য স্থির হইল। কেশব 
ভাগীরথীবক্ষে কয়েক দিন বাস করিয়া তত্প্রতি আকৃষ্ট, সেই বক্ষে ব্রহ্পূজা 

করিবার জন্য উতস্থকচিত্ত। ভাগীরথীর শোভা পৃণিমা তিথিতে । পূর্ণশশী ও 

ভাগীরথী নদী উভয়ের পূর্ শোভা দর্শন করিয়া, পূর্নব্রদ্ধের মহিমাকীতর্তন করা 

হইবে, সকলের চিত্তে এই বাপনা। ধর্মতব ব্রাঙ্মগনের এই হৃদয়ের ভাব 

অন্কবর্তন করিয়াই বলিয়াছেন, “পূর্ণ ব্রদ্মের উৎসব পূর্ণ, অপূর্ণ তিথিতে তাহার 

সমাধান হয় না, সে উৎসব চিরপৃণিমাময়।” উৎসব করা স্থির হইলে, ১৬ই 

আশ্বিন (১৮০০ শক) ধশ্মতন্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় £- 

“আগামী পৃথিমা দিবসে ভাগীরথার উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। 

তজ্জন্ত ছন়থান! বৃহৎ নৌক] ভাড়া কর।র প্রস্তাব হইয়াছে । উত্সবে ধাহার! 

যোগদান করিবেন, বাত্বাস্থকুলোর নিধিত্ত তাহাদ্দিগের নিকট এক টাকা 
শেপ শিীক্পপপ আশপাশ শাহি 

(১) ১৮**শকের ১ল। কাঠিকের ধশ্মতনে শারদীয় উত্সবের বিবরণ জেষ্টবা। 
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করিয়া চাদ ধব| গিয়াছে ।” ২৫শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার 

প্রাতে ব্রাঙ্মগণ ব্রদ্ধমন্দিরে সমবেত হন। নিয়মিত উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র য় 
উপদেশ দেন,দেই উপদেশের শেষাংশ আমর! এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

শ।রদীয় উৎসবে প্রাতে ব্রঙ্গমন্দিরে উপদেশ ্ 

দুঃখের পর সুখ, অনুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি 
শারদীয় উৎসবের এই শাস্ব, এই অর্থ । শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন 
এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে । আহা, ঈশ্বরের কি আশ্চধ্য করুণ! ॥ 
কি অসীম জীববা২সল্য !! তাহার কপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্ররুতিব 

মধো লক্ষমীপূজা হইতেছে । জীববংসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে, স্থধোর 
প্রথর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা 

দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কব। 
মেঘ বারি বর্ণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল স্থশীতল করিল, তাহা নাহ; কিন্তু 
পৃথিবীর উর্বরত। অথবা উৎপাদক] শক্তি সম্পাদন করিয়া, জীবদিগের 'প্রাণ- 
রক্ষার জন্য রাশি রাশি শহ্য সমুৎপন্ন করিল। ধম্মরাজ্যেও এইরূপ স্বর্গ 

হইতে বারিবর্ষণ হয়। ভক্তবৎসল পরিজ্রাতা, দুর্গতিহারিণী জগন্সাতা যখন 

দেখিতে পান যে, মন্ুষ্যসকৰ পাপতাপে অত্যন্ত জঙ্জরিত হইতেছে, তখন 

তিনি তাহার ছুঃখী পুত্র এবং ছুঃখিনী কন্যাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ 
হইতে কপাবারি বর্ষণ করেন। পুথিবীর জলে পৃথিবী বাচিতে পারে না। 

মন্তষ্তের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মন্থুষ্যের পরিত্রাণ হয় ন1)। স্বর্গ সদয় 

না হইলে পৃথিবীর ছু:খ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাঙ্মপমাজের মস্তক স্বর্গ 
হইতে রূপাবারি বধিত হইবে ? কবে যথার্থ লক্ষমীশ্রীর সমাগমে, প্রচুর ধনধান্য- 
সুশোভিতা শারদীয়া প্ররুতির ন্যায়, ত্রাঙ্গলমাজও হান্ত করিবেন? ঈশ্বর 

আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে তাহার পাদপদ্মরূপ অক্ষয় ধনরত্ু 

লাভ করিয়া চিরস্থখী হই ।” 

মধ্যা্নে নৌকারোহণে দক্ষিণেশ্বরে গমন ও সায়ংকালে তাগীরথীবঙ্ষে ব্রন্মোপাসন! 

মধ্যাহ্নকালের পূর্বে ব্রাঙ্গগণ সমবেত হইয়া ভাগীরথীতীরে গমন করেন । 
ধর্্মতত্ব লিখিয়াছেন, “মধ্যাহ্ুকালের অব্যবহিত পূর্বে সকলে ভাগীরথী তীরে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্রহ্মনামাঙ্কিত-নিশান-পরিশোভিত 
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স্থবিচিত্র তরণীযোগে সমবেত বন্ধুগণ নদীবক্ষে ভাপিলেন। যে সকল বন্ধু 
পশ্চাতে ছিলেন, তীহারা স্বতন্ব স্বতন্ব ক্ষুদ্র তবীযোগে উপস্থিত হইয়া, কেহ 
কেহ বৃহত্তরী আরোহণ করিলেন। নৌকাতে সঙ্গীত, সংকীর্তন, বন্ধুবর্গের 
হমিষ্ট সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। তরণী উত্তবাভিমুখে দরক্ষিণেশ্বরের দিকে 

চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দক্ষিণেশ্বরে সকলে পহুছিলেন । তথায় বিশ্রামান্তে 

সায়কালে ভাগীরথী-বক্ষে তরণীর উপরে স্থক্সিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রের মেঘনিম্মুক্ত 

জ্যোত্ন্নায় ব্রন্মোপাসনা আরম্ভ হইল । প্রথমতঃ সঙ্গীত, তদনম্তর অষ্টোত্তরশত 

নাম পাঠ হইয়া-.....উপদেশ ও উপদেশানন্তর প্রার্থন| হইয়া উৎসব শেষ 

হইল ।” প্রতিবাদকারিগণ এই শাবদীয উৎসব এবং ব্রঙ্গমমন্দিরে দুগৌহ- 

সবোপরি প্রদত্ত উপদেশ উপলক্ষ করিষা যথেষ্ট ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ করিয়াছেন। 

এ ব্যঙ্গ বিদ্রপ যে যুক্তিমূলক, সে যুক্তি কত দূর সঙ্গত, * তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম 

করিবেন বলিয়া, উপরে ছুর্গোসবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমরা দিয়াছি। 

ভাগীরথীবক্ষে যে উপদেশ হয়, সেটি দীর্ঘ হইলেও নিয়ে দিতেছি । 

শারদীয় উৎসবে সন্ধ্যায় ভ/গীরথীবক্ষে উপদেশ 

'প্রাতঃকালে শরৎস্ধ্য আমাদিগের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইয়াছেন, 

শর২ংকালে শরচ্চন্দ্র আমাদিগের সায়ঙ্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইতেছেন। 

প্রাতঃকালে স্থলে উৎসব ভোগ করিয়াছি, সায়ঙ্কালে জলে উৎসব ভোগ 

করিতেছি । এই ভাগীরথী বহুকালের প্রপিদ্ধ নদী । ইনি প্রাচীন হিমালয় 

হইতে প্রবাহিত হইয়া, নান] দেশ প্রদক্ষিণ করিয়।, চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বিস্তাব 

* বঙ্গ ও বিজ্রপাংশ পরিত্যাগ করিয়!, ভাহাদের প্রদত্ত যুক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে, 

তাহা হইতে এই সার উদ্ধৃত হয় :_পৌবুলিকগণ যে সকল দেবতার পুক্গা করেন, (সে 

সকল দেবতাসম্বন্ধে আধা।ত্সিক অর্থ ঘটান কখন উচিত নয়। কেন না, তাহ! হইলে 

পৌত্বলিকগণের এমন আরাধা দেবতা নাই, যাহার সম্বন্ধে ঈদৃশ অধাত্ব অর্থ ঘটান ন। 

যাইতে পারে। জড় গঙ্গাকে জীবিতের ন্যায় সম্বেধন করিয়া জদয়ের প্রার্থন। জ্ঞাপন 

করিলে, খখেদে উদৃখল প্রভৃতিকে জীবিতবৎ যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহ আর 

অন্ায় কি? হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণের ব্যবহৃত শব সকল গ্রহণ কর! অনঙ্গত; কেননা, তদ্বার! 

অনেক চিন্ত।হীন ব্যক্তি ্রীষ্টান ও বৈষ্বগণের মত গ্রহণ করিয়া ব্রা্মোচিত ভাব হইতে 

সলিত হন । 
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করিতে করিতে আসিতেছেন। ইহার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক 

অবগাহন করিয়া আপনা দিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের 

এই গঙ্গা । ইনি পুরাতন যোগী খধিদ্দিগের প্রিক্তম নদী। ইহার উভয় পারে 

তাহারা কত কীন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার তটে বসিয়া কত ভক্ক 

ভক্তিতে গদগদ হইয়া ঈশ্বরের পূজা অচ্চনা করিয়াছেন! কত যোগী গন্ভীর 

প্রশান্ত ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্র ছিলেন'! কত সর্বত্যাগী বৈরাগী 

প্রকৃত বৈবাগ্য সাধন করিয়াছেন 1 এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে সহজেই 

ধশ্মভাবের উদ্দীপন হয়। ভাগীরথীর ছুই দিক আধ্যান্সিক গৌরব এবং 

ভৌতিক কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগ্নীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌবব। 
কত বৎসর যে এরূপ করিয়া ভাগীরথী চারিদিকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক 

শর বর্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হইতেছেন, কেহ বলিতে পারে ন|। 

ঈশ্বরের আশ্চয্য কী্তি এই গঙ্গা নদী। ইহার ছুইকুল হইতে যে ঈশ্বরের 
নিকট কত স্তবস্তরতি, কত আরাধনা, প্রার্থনা উঠিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা 

নাই। ঈশ্বরের স্তবস্তরতি করিবার ভন্য গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার 

করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্বদ্ধির কারণ এই গঙ্গা । 

“শরংকালে গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা হইয়াছে । এ সময় গঙ্গার বেমন প্রাবল্য, 

এমন আর কথনও হয় না। শরংকালে গঙ্গ! পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গ। চিব- 

কালই ভারতের কল্যাণদায়িনী; কিন্তু শর২কালে বিশেষরূপে ইনি ভারতেব 

গৌরব এবং স্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, 

যাহা দ্বার ভূমি উর্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নান প্রকারে 

দেশের লক্দ্রীশ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি আমরা ঈশ্বরকে 

ডাফিব না? দেখ, আজ গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা হইয়াছে । বায়ুর হিল্লোলের 

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে । তাহার উপরে পৃণিমার শরচ্চন্দ্রের 

জ্যোহস্সা প্রতিফলিত হইতেছে । একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার 

উপরে আবার শরচ্চজ্রের স্ৃধারশ্মি। কি আশ্চর্য শোভা হইয়াছে । চন্দ্র 

সৌন্দধ্য, সুুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের ন্গিগ্ধ গান্তীধ্য, এ সমুদায় একত্র 

হইয়া! আজ প্রকৃতির প্রিম-মুখকে কেমন আশ্ধ্যরূপে স্বন্দর করিয়াছে!!! এই 
কোজাগর বাত্রিই যথার্থ লক্ষ্রীপৃজ্জার সময়। এই জন্যই, ঝি, শরৎকালে 
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লক্মীপূজার বিধি হইয়াছে । বঙ্গদেশে কত সহত্র সহ লোক আজ হৃদয়ের 
আগ্রহের সহিত লক্ষ্মীপৃক্জা করিতেছে । আমরাও আজ আশা করিয়া, এই 

ভাগীরথীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্দ্ীপূজা করিতে আসিয়াছি। যে 
লক্মীর সমাগমে সমস্ত দেশে উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্মী আমাদিগের ঈশ্বরের 

শক্তি । তীাহারই বাংসল্য চারিদিকে লক্মী-শ্রী বদন করিতেছে । তাহার 

আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ কবিয়া, শত শত ক্রোশ দূব হইতে, কত অসংখ্য 

নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে, কত দেশের গ্রারদ্ধি করিতে করিতে, 

পরিশেষে এই বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুব ধনধান্য এবং অশেষ 
প্রকার সৌন্দধা দান করিতেছেন । হিমালয়ের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা 

হইলেন। পুরাতন যোগী, খষি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হই- 

লেন। আজ প্ররূতি আমাদিগকে তাহার সঙ্গে শারদীয় উত্সবে যোগ দিতে 

নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আধ্যদিগকে 

স্মরণ হইতেছে । আজ এই শরতকালের একটানা বেগবতী ভাগীরথী এবং 

এ স্থধাময় শরচ্চন্দ্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্মদিগকে এই বলিয়া অশ্গরোধ 

করিতেছেন, 'ব্রান্গণ আজ তোমরা আনন্দমনে আমাদের প্রভুর গুণগান 

কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পূর্ববপুরুষগণ আমা- 

দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ইষ্টদেবতার পৃজা অর্চনা করিতেন ।, ঈশ্বরের 

চন্দ্র আমাদিগের জননীর এ চন্দ্র, আজ কেমন; স্ধাময় জ্যোতস্স। বিকার্ণ 

করিতেছেন । গঙ্গার বক্ষ কেমন স্থন্দর হইয়াছে, আবার শরতকালের গঙ্গাতে 

স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের 

সৌন্দর্ধয বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাক্ষগণ, এস, এখন বাহিরের বাজ্য পরিত্যাগ 

করিয়া, ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি । যিনি এই নদী এবং এই চন্দ্রের অষ্টা, 

এস, স্থির হইয়া তাহাকে ম্মরণ করি, তীহাব পূজা করি। প্রাচীন আধ্য 

ধধিদিগের ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক । লম্্রীপূজাব রাত্রিতে 

দয়ালচন্দ্র আমাদিগের হৃদয়ে তাহার সৌন্দধ্য প্রকাশ করুন। তাহার আশীর্ববাদে 

আমাদ্িগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গ! প্রবাহিত এবং আমাদের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রের 

উদয় হুউক। ব্রাহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের হাদয়কে গঙ্গার ন্যায় ভক্তিরসে 

দ্রবময় কর এবং চিত্রকে শরচ্চঞ্জরের ন্যায় প্রেমোৎফুল কর । আজ কেহই 



১৩৩৬ আচাধ্য কেশবচন্দ 

বিষগ্র থাকিও ন|। মধুময় প্রক্কৃতি স্ লানমুখকে তিরস্কার করিতেছে । বাহিরের 

গঙ্গ৷ যেমন জ্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন, তেমনি তোমাদদিগের 

অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিম্ধু ঈশ্বরের দিকে বহিয়া যাউক। বাহিরে চন্দ্র 
যেমন হাপিতেছেন, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ সহাম্ত ভাব ধারণ করুক। 

আঙ্গ পৃণিমার রাত্রি। চন্দ্রমা হাদিতে হাসিতে স্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ 
করিয়া বলিতেছেন, “ভারত, তুমি আর ্লানমুখে বসিয়া থাকিও না ।” 

“ব্রাঙ্গগণ, আর তোমরা হীদয়কে নিজীব রাখিও না। তোমাদিগের 

চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদ্িত হইতে দাও। মনের অন্ধকার চলিয়া যাউক। 

গঙ্গার জলপ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্বর1 হইয়াছে; তবে আমরা কেন আর 

মরুভূমি হইয়া থাকি? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগঙ্গার জলরাশি বৃদ্ধি হইতে 

থাকুক এবং দেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেনমুখ প্রতিবিশ্বিত হউক । 

যেন এই লৌন্দধ্য দেখিতে দেখিতে, আমর! ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হইযা 

যাই। যখন ভিতরে এই শৌন্দধ্য দেখি, তখন আর অন্য দিকে নয়ন 
ফিরাইতে পারিব না। প্রিয় ভ্রাতগণ, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য ভোগ করিবাব 

জন্য ব্যাকুল হও, পুথণিমাভক্ত হও, নদীভত্ত হও। এই গঙ্গানদী হইতে 

অনেক উচ্চ ভাব শিখিরাছি, সেই উতৎ্কট রোগের সময় ইহার শীতল জলে স্থস্থ 

হইলাম। কয়েক দিন ইহার বক্ষে বাল করিযা মৃত্যুমুখ হ ইতে রক্ষা পাইলাম । 

কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া এক দিন মনে ইচ্ছা হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে 

সবাদ্ধবে ব্রন্মপূজা করিব । 

মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোমার কাছে আমি খণী। মাগঙ্শে, 
তুমি কথা কও বটে, কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও । * তুমি গ্রাচীনকালের 

সাল শাশািতি 7 শা 

কী এই অংশ লইর। প্রতিধাদকারিগণ অতিমাত্র বাজ ₹ করিরাছেন। কেশবচন্ত্রের এ 

কথাগুলি লইয়া আজ হয়তো কতই ন! তাহার! ব্ঙ্গ করিবেন :-_-“গুরু হয়ে তিন জায়গায় 

ভুমি প্রকাশিত--পিতা, পুত্র. পবিত্রাজ্-_তিন, কিন্ত এক | গুরুর মত তিন প্রকারে, তিন 

প্রণালীতে আমিতেছে । ইহারা ঈশ্বরতনয়, ইহাদের ভিতর দিয়া ঘা আসে, তা হোষার 

কথ|। চন্র, সুর্য, গিতি। নক্ষত্র, লতা, পাতার তিতর দিয়া 1! আসে, তাও তে।মার কখ!। 

আর আমার অন্তরে পবিভ্রাস্মায় ভিওরে বিবেক-কর্পে বা শুণি, তাহ! ব্রক্মবাণী। তিন দ্দিক 

দিয়া শুনি, অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিভ্রায্আা বেদ, ভ্রিবেছ।......তিন 
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যোগী, খধি, ভক্তর্দিগের আদরের সামগ্রী । তুমি আমাদের দেশের জননী 

হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হইতে 
এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তুত করিবার 

জন্ত তুমি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছ। হে গঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া আধ্যগণ 
কত উচ্চভাব শিক্ষা করিতেন। আমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তুমি 

যেমন নৃত্য করিতে করিতে ব্রদ্ষপদে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন 
মনের আনন্দে দেই শ্রাীপাদপন্মে প্রেমবারি ঢালিয়া দিই। তোমা হইতে 
আমরা ভক্তি শিক্ষা করিব, তোমার হিল্লোল দেখিয়া আমাদিগের প্রেমের 

হিল্লোল উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথায় কাণপুর, 
কোথায় কলিকাতা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ; দূরত্ব ভাব না এবং 
তোমার মান অপমান জ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়। কত সাধু যোগ 

ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; 

কিন্তু তুমি চিরসহিষণু হইয়া তোমার বন্ধু শক্র সকলেরই কল্যাণ বর্ধন 
করিতেছ। 

“আকাশের চন্দ্র, ভারতের চন্দ্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্দ্র, তুমিও আমাদিগের 

সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিগের রাজার মুখ প্রতিবিদ্বিত | 

আমাদিগের পিতা, ধিনি পরব্রক্ষ, তিনি তোমার মধ্া দিয়া আমাদিগের পানে 

চাহিয়। হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোতন্সা ঢালিতেছ । তোমার নিকট 

বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগত অস্ত ঢাপিতেছ । 

চন্দ্র, অবশ্যই তুমি তোষার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ। 

এই পৃথিবীর সখ দুঃখের মধ্যে আঙরাও আমাদিগের মনকে তোমার স্তায় 

চিরপ্রস্ু্ রাখিতে চাই। এই শারদীয় উৎসব আমাদিগের স্বর্গের সৌন্দর্য্য 

ভোগ করিতে শিক্ষা দিক্ ।” 
পেপাল 

দিকে কাণ খাড়া করে রাখিতে হইবে। তাঁর কি খবর এলো. বিবেকের তিতর দিয়! শুনিতে 

হটবে। :.. যখন পবিজ্ঞাতা দ্বারা প্রতারিষ্ট ছুই. তখঈ মানত কথ! কয়, গাছ কথা কর, 

ইন্দুর ছু"চে। দ্বগ্য়।জর সংবাদ জানে ।” (দৈনিক প্রার্থনা, কঈলকুটীয়, ২ ভাগ “তনে 

এক গুরু |) 

-শীশাশ্ীশোিিশশিটি ২ ২ িশিাোশীশটিটিটি পতি পক্িপীশাশী শশী স্পা 
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কুটারে উপদেশ 
সেবাশিক্ষার্থার প্রতি উপদেশ 

আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্বে সাধকগণকে যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন 

ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটারে উপদেশ হয়। উপদেশকালে যোগ ও ভক্তি 

সম্বদ্ধেই উপদেশ হয়) জ্ঞানসন্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র উপদেশ হয় না। ইহার কারণ 

এই যে, যোগসন্বদ্ধে ভক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অন্তর্গত জ্ঞানের কার্য 

যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা । এই জন্যই ব্রতোদ্যাপনকালে জ্ঞানপরায়ণকে 

আচাধ্য বলিয়াছিলেন, “যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসা- 

স্থলে যাইতে হইবে ।” এবার ১লা কাণ্তিক, ১৮০০ শক ( ১৭ই অক্টোবর, 
১৮৭৮ খুঃ) সেবাসম্বন্ধে কুটারে উপদেশ হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে 

স্বলপন্ম-তরু-পরিবেট্িত কুটিরে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন; ভাই উমানাথ 

গুপ্ত সেবাশিক্ষাথিরূপে গৃহীত হন। উপদেশ ছুইটিমাত্র হইয়াছিল; ইহাতে 
সেবার মূলভূমি এমনই ভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, আর উপদেশ না হওয়া 
শিক্ষা অপূর্ণ রহিল, এ কথ! বলিবার অবকাশ নাই। প্রথম উপদেশটি মুদ্রিত 

গ্রন্থে মুত্রিত হয় নাই, তজ্জন্য এটি ধর্দতত্ব (১৮০০ শকের ১৬ই কান্তিকের ) 
হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল £--(১) 

“হে সেবাশিক্ষার্থী, মনঃসংযোগপূর্্বক সেবা-তত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ব 
শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে, প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ 
ও পরকালে সদগতি লাভ করিতে পারিবে । যোগ. ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা 

এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশান্ত্র রিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড অগ্য আরম্ভ হইল। 
প্রভূ পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে, মোক্ষধাম, দিব্যধাম লাভ 

করিবে; সেবানন্দে সকল ছুঃথ কষ্ট ভুলিয়া! যাইবে । সেবা মোক্ষধামের পথ, 

সেব! জীবনের ব্রত, সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ-_এই 
পিপি পিসপিপপি পি ৯৮৯৮ শি 

চে পি এ শশিশিশচশীশীত ৮ ০ পা পাশীশীতী তি 

(১) পরে সুদ্রিতগ্রন্থে মুদ্রিত হুইয়াছে। (ক্রহ্মগীতোপনিবৎ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৬৬-১৬৯ 

পৃষ্ঠা ভ্রঃ্ব্য।) 
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ভাবে সেবা গ্রহণ কর। সেবাতত্বের মূল বিবেকতন্ব । অতএব ধাহারা সেবাতত্ব- 

শিক্ষার্থী, তাহা দিগের পক্ষে বিবেকের মূলতৰ শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
কে জানে, সেবা কি? এই ঘোর অন্ধকাবঘধ পৃথিবীর মধো সতাপথ কোন্টি, 

কে জানে? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পাবে? কিরূপে সেবা 
কবিলে প্রভু তুষ্ট হন, কে বলিয়া দিবে? এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক 

একমাত্র সংপথপ্রদর্শক এবং নেতা । এই জন্য বিবেকতব্ব জানা, বিবেকের 

এঙ্গুনরণ করা আবশ্তক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেব।- 
শিক্ষার্থী, এখনই কর্ণপাত কর, এখনই শুনিবে, পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের 

লোকেরা নানাপ্রকার গোল করিতেছে। চাবিদিকে দুর্ব,প্ির কুমস্ত্রণা 

এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে । পাপাচারীপিগের প্রলোভন- 

বাকা, শক্রদিগেব তজ্জন গঞ্জন নংলারী মন্ুষ্দিগেব মন বিশ্গিপ্ত করিতেছে । 

কে গুক? কাহার নিকট বিদ্যালাভ করিব? কোন্ পথে গেলে ঠিক সত্য 

পাইব? একে পথ চিনি ন!, তাহাতে চারিদিকে অদ্ধকীর, আকাশে ভদ্ভানক 
মেঘ উঠিয়াছে। আবার পাপীবা তঙ্জন গঞ্জন করিয়া সংসারকে ভীষণ 
করিঘা তুলিষাছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী । তরী বুঝি মাব| যায়, ভয়ানক 

পাপের ঢেউ উঠিতেছে , কিন্তু আবোহীব আশা আছে, যদি কেহ হাল ধরে, 
সব বিপদ অতিভ্রম করিয়া, শান্কি-উপকূলে উপনীত হইতে পাবিব। ঘোব 

বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী “কোথায় কর্ণধার" বলিষা চিৎকার 

করিয়া ডাকিল। “আমি আছি” ভযানক অন্ধকার ভেদ কবিধা এই কথা 

উঠিল। উচ্চরবে এক জন বলিলেন, “মামি আছি? । তব নাম কি? 
বিবেক । তত্বগ্গিজ্ঞান্থ স্থির হইল । ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মণ্যে 

কর্ণধার পাওয়া গেল, নেতা পাওর| গেল, ভরস। উদিত হইল; ভীত মনে 
সাহন্রে সঞ্চার হইল; মুত মনে আবার বল আপিল। স্বগীয় লক্ষণাক্রান্ত 

এক জন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া,“আমি আছি” এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া, 

অস্থির জগৎ শাস্ত করিলেন। নৌকা টলমল করিতেছিল. এখন সেই আন্দো- 

লনের বক্ষে তরী অনান্দোলিত হইল । জীব দিক্ নিরূপণ করিতে লাগিল। 

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে স্্য উঠে, এ দিকে 

হর্যা অন্তমিত হয়। গম্যস্থল ঠিক হইল । বিবেকী মনুষ্য ভয়কে অতিক্রম 
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করিল । বিবেক যিনি, তিনি “আমি আছি” এই কথা বলিলেন । বিবেকের এই 

প্রথম আত্মপরিচয় চিন্তস্থিষ্যের হেতু । বিবেকের আত্ম-পরিচয়ে সেবার আরম্ভ, 
বিবেক নিদ্রিত যেখানে, সেখানে সেবা কল্পনা; যেখানে বিবেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
অলক্ষিত, সেখানে সেবানাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার । এই কি 

বিবেক? ইহার বাসস্থান কোথায়? ইনি কে? পৃথিবীর পণ্তিতেরা বলেন, 

বিবেক মনের একট] বৃত্তি। দ্রেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল । তাহ। 

নহে, তাহা নহে, তাহা নহে । মৃত্তি-উপাসকেরা মৃত্তি নিম্মাণ করিয়া বলে, এই 
ঈশ্বর। দৈববাণী হয়, না। তথাপি লোকে মৃদ্তিপূজা করে, এবং দেই 

মৃন্তিকে দেবতা বলে। মুন্তি ছাড়িয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে, 
অনেক পোধিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য স্ববিধার অনুরোধে লোকে 

মৃন্তিপূজী করে । তেমনি ঈশ্বরকে বিবেক বলিলে পর্বদাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুদারে 
চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বুত্তিকেই বিবেক বলে । দেব- 

প্রকৃতিকে নীচ মন্গষ্যের বৃত্তি বলা হইল । ঈশ্বরের কথ! মনুষ্যের বোধায়ত্ত নহে 

বলিয়া, মনুষ্য বিবেককে আপনার মানপিক বৃত্তি বলিল। কিন্ত বিবেক বৃত্তি 

নহে ? বিবেক ন্বরনং ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর বিবেক নাই। তিনি নিজেই নিজের 

আলোক, তাহাকে দেখাইয়। দিবার জন্য মন্তষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। 

তিনি আপনিই আপনাকে জানান, তাহাকে জানিবার জন্য মন্তষ্যের মনে 

তাহ। হইতে কোন ম্বতন্থ বুত্তিনাই। তিনি আপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায়। 

তাহাকে লাভ করিবার জন্ত তিনিই উপায়, অন্য সোপান নাই । বিবেক 

মনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্ববের 'প্রতিনিধিও নহে, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর । আপ- 

নার অবয়বের মত হাত-প1-বিশিষ্ট মৃত্তি নিশ্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার 

পূজা করা মণ্ুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পনা 
করাও মন্ুষ্যের বিরুত স্বভাব । কিন্তু ঈশ্বর মৃত্তিও হন না, বৃত্তিও হন ন|| 
কুত্র নম্ুষয তাহাকে মৃত্তি ও বৃত্তি করিতে যায়; কিন্তু তিনি কিছুই হন ন]। 
অতএব যদি মহাপ্রভুর দাসানুদাস হইতে সংকল্প করিরা থাক, তবে সর্ব প্রথমে 

ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর নীতিজ্ঞেরা বলেন, বিবেক নামক মনের একটী বৃত্তি 

সত্যানতা ভাল মন্দ জানাইয়! দেয়; কিন্ত ধাম্মিকের৷ বলেন, ঈশ্বর স্বয়ং মন্থুষযকে 

পাপ পুণ্য বুঝাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধন্ম দেন। ধন্য বিবেক !! তোমার 
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মনুষ্যত্ব ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেখিতেছি । এই বিবেকতত্ব জান, এই তত্ব 
সাধন কর। সাধন করিয়া অপত্য পরিত্যাগ এবং সত্য গ্রহণ কবিয়া স্বর্গধামের 

উপযুক্ত হও! এই 'প্রথম উপদেশ |” 

| বিবেকতন্ব 

কেশবচন্দ্র বিবেক এবং ঈশ্বরকে এক করিলেন । এই বিবেকসম্বন্ধে বন্থ 

মতভেদ । পূর্বসংস্কার হইতে অথব। পূর্বসংস্কারজনিত ভয় হইতে বিবেকের 

উৎপত্তি, অনেক পণ্ডিতের মত । কেশবচন্দ্র এ সমুদয় মত উপেক্ষা করিলেন 

বটে, কিন্ত তাহাকে দেখান প্রয়োজন হইয়াছিল ঘে তিনি ধাহাকে বিবেক 

বলেন, তিনি এমন লক্ষণাক্রান্ত যে, উৎপন্ন বা অন্ুৎপন্ন মানগিক বৃত্তি বলিয়। 

তৎসম্নন্ধে কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইষ্ট, ইটি 

অনিষ্ট ইটিতে অনেকের কল্যাণ, ইটি ধর্মলঙ্গত, ইটি ন্যায়, ইটি অন্যায, এ সকল 

বুদ্ধির কথা, বিবেকের কথা নহে । বুদ্ধির ভিতব দিঘা প্রথমাবস্থাঘ ঈশ্বারের 

প্রেরণা আসিয়া থাকে সতা, কিন্তু উহ! বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী 

নহে। “বিবেকের কথা আদেশ । ইহা কর, ইহা কবিও না, বিবেক এইরূপ 

আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ কবা 

বিবেকের কার্য, উপদেশ দেওয়া বুপ্সির কাধ্য |” “ভাল কথা বলা, যুক্তি 

দেওয়া বুদ্ধির কার্য ।” “ঈশ্বর যখনই কথা কহেন, তাহা আদেশ। ইহা ভাল, 

ইত] মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথ। বলেন না। তিনি ত্াহাব আজ্বাবহ ভুতাকে কেবল 

বলেন, "ইহা কর, ইহা করিও না” ।”* এইটি গেল প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয় 

লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈশ্বর আদেশ করেন, কিন্ত কেন আদেশ করিলেন, তাহার 

কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাহার আদেশ, অতএব তাহা প্রতিপালন 

করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন এখানে আর কোন যুক্তি নাই । যদি স্প্টও দেখিতে 

পাওয়] যায়, “ইহাতে নিজের সর্বনাশ এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, 

তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে 1”* এ স্থলে যুক্তি বিবেচনা 

করিয়া অনুষ্ঠান করিতে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বুদ্ধির 

উপদেশ, বিবেকের আদেশ নহে । «আদেশ এবং আদেশ অহেতুক--এই 

লক্ষণ দ্বার! ঈশ্বরের উক্তি জানা যায় 1”% 

+বক্গরীতো দিতে ভা করর্ক (০.5 শক) দেবাশিক্ষার্থীর প্রতি প্রত দিতীয় উপদেশ জ্টবা।, 
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সেবার্থীব প্রতি উপদেশকালেই যে কেশবচন্ত্র এই নকল কথ বলিয়াছেন, 
তাহা নহে । তিনি চিরদিন বিবেককে অন্য চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। 

সাধারণ লোকে যাহাকে বিবেক বলে, তাহাকে তিনি বিবেক বলিতেন না। 

জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে একত্র অভিন্নভাবে স্থিত। যখন জীবের রুচি প্রবৃত্তি 

প্রভৃতির বিরুদ্ধে আর এক জন কথা কন, তখন তিনি যে জীব হইতে স্বতন্ব, 

তাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রদ্ধ পৃথক্, কেবল এই কথার দ্বাবাই বুঝা 
ঘায়। স্থতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইরাছে। ব্রহ্ম এবং ব্রঙ্গেব 

কথা একই, সুতরাং কেশবচন্দ্র বিবেক ও ব্র্দগকে অভিন্ন করিনাছেন। তিনি 

দীবনবেদে “বিবেক” সম্বন্ধে যাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপই যে তাহার 

মত, স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, “এক জনের ভিতর আর এক জন 

থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে ছুইটী জিহবা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বাবা 

আয়ত্ত করা ঘাঁয়।” “এক জীবাত্মা, আর এক পরমাত্মা । ছুই স্বতন্ব; বিশেষ 

একটী--বিশেষণ ছুইটী। আত্মা পদার্থে ছুই বিশেষণ ঘমিলিত। এক জীব, 

আর এক পরম । জীব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম যিনি, তিনিও কথ] 

কন আত্মার ভিতর |” “ছুইটী পক্ষী সর্বদাই গাছের ডালে বপিয়া আছে। 

পাখী ছুইটীর গায়ের রঙ অনেক পরিমাণে এক; গলার স্বরও অনেকাংশে 

এক । সাদৃশ্যও আছে, বিভিন্নতাও আছে ।” “যেখানে বিশ্বান উজ্জল, যেখানে 

পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই খানেই শুভফল লাভ কর। যায়।, 

“যাহাকে জীবের জিহ্বা বলি, তাহা কাটিলে দুই অংশ দেখিতে পাই। একটি 

বেদবেদান্ত বলে, আর একটী মবণের কথা বলে । এক স্থুল রসনা অসার কথা 

বলে, আর এক কুল্ম রসনা "হরি, হরি" কলে ।” “ছুই পুরুষ খন দেখিতেছি, 

আমি আর ভগবান্, এক জনের কথা অবিগ্া ও ছুর্নীতি, আর এক জনের 

কথায় শাস্ত্র, তথন দুই জনকে কেন এক জন মনে করিব?” “যখন আমি বলি, 

আমার কথ। আত্মিক ভাবে উচ্চারিত হয়, জিহবা মাংসথণ্ডে নয়; তেমনই যখন 

তিনি বলেন, তারও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহবা মাংনখণ্ডে নয়। 

আত্মার কথা লোহার তার কি পিতলের তারের শব্দের ন্যায় নয়, নদীর তর্ 

তর্ শব্দ কি পাখীর হ্ুম্বরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্ধ্যকর ও অত্যন্ত 

.স্ুত্বর।” এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেশবচন্দ্র জীব ও 
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বর্ধকে কি প্রকারে পথক করিতেন। তিনি আপনাব দ্বৈতবাদিত্ব এইরূপে 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন £--“তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত ম্পই 

বহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বাব অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া 

বাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা বলিতেছ, সেই খানেই বড় 

আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চুর্ণ করিতেছে । অতএব আমি ট্বত- 

বাদী; ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন আত্মাকে 

চালাইতেছেন |” প্রাচীন মতে নীতিবিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত বিবেককে তিনি 

এতদ্দারা অগ্রাহথ করিয়াছেন, তাহা নহে) কেন না তিনি জীবনবেদের এই 

অধ্যায়ের অস্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “কে আমাকে রুচির পথে যাইতে নিষেধ 

করিতেছে ? বলিলাম, ভগবান্, আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর, তুমি গাছের 

ভিতর, চন্দ্র হধ্যের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা 

দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে, তুমি জগতের কৌশলে 

এক জন রহিয্লাছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন থাকিয়া মন্ষ্যকে জাগাইয়া 

বাখিয়াছ।” 



৬৯ 

বায়ূপরিরর্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন 
হিন্দুভাবে ও বৈষ্ণবভাবে ঈশগরের নৃতন নৃতন ন।ম 

কেশবচন্ত্রেরে শরীর আজ পর্যন্তও সম্পূর্ণ স্থস্থ নহে। বাযুপরিবর্তন 
তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইল | তিনি এজন্য সপরিবার, ৪ঠ৷ নবেম্বর (১৮৭৮ ধুঃ) 

সোমবার রাণীগঞ্জে গমন করিলেন । ভাই মহেজ্দ্রনাথ বস্ব--ক্ীছার সঙ্গে 
গেলেন। প্রতিষাদকারিগণ তাহার প্রচারিত মতসন্বদ্ধে কি বলিতেছেন, 

কি লিখিতেছেন, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেন না । যদি লইতেন, 

তাহ হইলে মনে হইত, ষেন তিনি তাহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্ই 

ক্রমে হিন্দুভাবের আতিশধামধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছেন । হিন্ু- 

দিগের ছুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে চিন্ময়ী জননী হুর্গতিহারিণী প্রভৃতি 

ভাবে ব্রাঙ্গধর্মের অস্তভূতি করিয়া লওয়া, ইহা! কিছ আর বিচিত্র ব্যাপার 

নয়; কেন না, এই সকল ভাব স্পষ্টই ছুর্গাপ্রতিমামধ্যে বিগ্যমান আছে। 

কিন্তু বৈষ্ণবভাবাক্রান্ত হইয়া, নিব্বিকার নিরাধার অজ শাশ্বত মহান্ ভৃমা 

অনস্ত ঈশ্বরকে পুত্রভাবে বরণ করিয়া, তাহাকে 'গোপাল' বলা, ইহা নিতাস্ত 

উদ্বেগকর। রাণীগঞ্গমনের পূর্ববদিন ( ৩রা নবেম্বর, ১৮৭৮ খুঃ; ১৮ই কাত্তিক, 
১৮০০ শক) রবিবার ব্রঙ্মমন্দিরে তিনি ঈশ্বরকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিবার 
উপদেশ দিলেন । বৈষ্ণবভাবসম্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াছেন, “এইরূপ 

চলিতে চলিতে টবঞ্চবর্দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের ভক্িশাস্ত 

হইতে কতকগুলি শব্দ গ্রহণ আরম্ভ হইল । তংসঙ্গে নঙ্গেই সক্কীর্ভন হরিনাম 

প্রভৃতির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন, ব্রাহ্ষেরা বুঝি 

চৈতন্তের শিশ্দলে মিশিতেছেন। টচতন্যের শিষ্কগণ বর্তমান সময়ে যে 

ঘ্বণার তলে বাস করিতেছেন, ব্রাঙ্দেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই ঘ্বণার অংশ 

হইলেন। এ দিকে ত্রাহ্মদিগের মধো অনেকে বৈষ্ণবভাবের আবির্ভাবের 

বেগ সহ করিতে না পারিয়া, পদধূলি-লেহন প্রভৃতি নানা প্রকার 
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বার্ঈবিগহিত এবং বৈষ্ণবপমাজ প্রচলিত আচাবে রত হইলেন । এত দিনের পর 

আবাঁব ছুর্গতিহারিণী প্রভৃতি শব্দেব গ্রহণ আরস্ত হইল |... জিজ্ঞাসা করি, 

আমাদের পরমেশ্বরের কি মাব নাম নাই? তিনি কি জগতের নিকট 

মপরিচিত? অন্য কোন শব্দে কি তীহাকে প্রকাশ কৰা যায় না?” এ 

সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্পযোন। কেশবচন্দ্র কেন নৃতন নৃতন নাম 

প্রবন্তিত করেন, এবং সে প্রবর্তনা বিশেষ ভাববাঞ্তক কি না, তাদৃশ শব্দ 

ব্যবহৃত না হইলে সে ভাব-প্রকাশ অসন্তব হয় কিনা, ততপ্রদত্ত উপদেশ 

সকলই তাহাব বিশিষ্ট প্রমাণ। এবারকার এ উপদেশটীও (১৮০০ শকের ১লা 

অগ্রহায়ণের ধশ্মততে দ্রষ্টব্য ) আমরা তজ্জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত কবিলাম। 

বালাভাবে বন্মপূজ| 

“হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাসিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি 

এই, হিন্দুস্তান গোপাল-পুজাব স্থান । এই পুজার মহিমা অন্যত্র নাই। 

গোপাল-পুজা কি? ইহার শিগুট তত্ব কি? হিন্দরদিগের প্রাচীন উপশিষৎ শান্ছে 

আছে, “তদেতৎ প্ররেয়ঃ পুত্রাৎ্ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেষোহন্যম্মাং সর্বস্মাদস্তবতবং 

ধদরমাত্স। ৮ “সর্বাপেক্ষা অন্থরতম যে এই পরমাত্ম।। ইনি পুত্র হইতে 

প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রি |” সকল দেশেব 

শোকেরাই ঈশ্বরকে পিতা বলিরা পূজা করে, কিন্তু ঈশ্ববকে পুত্র বলিয়া, 
বাসল্যভাবে তাহার পূজা করা কেবল হিন্দুস্থানেই ইহা দুান্থ দেখা ঘাঘ। 

সাণারণ লোকের নিকট ইহা রুচিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত এবং ভয়ানক মনে তয়। 

ঈশ্বর চিরকাল পিতার সিংহাসনে বদিযা আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের 

নিয়ে বপিয়। তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, ইহাই ম্বাভাবিক। কিকপে 

ঈশ্বরকে সন্তান হইতেও প্রিষতর মনে হইবে, ইহা কেহ বুঝিতে পাবে না। 

যেমন জল স্বভাবতঃ নীচেব দিকে যায়, ন্েহও সেইরূপ শিয্গামী | সরে 
কিরূপে উপরে উঠিবে? স্সেহ, বাখসল্যভাব কেবল সম্তান প্রকৃতির সম্পর্কেই 
সম্ভব, গুরুজনসম্পর্কেকি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভর্তবংসল, তান 

ভক্তকে স্সেহ করেন, ভক্ত কিবূপে তাহাকে বাৎসলা ভাবে দেখিবে? কিন্ত 

ভক্কের জীবনে এমন অবস্থা আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটি 

ছেলের মত করিয়া, প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, ততক্ষণ 

১৬৪৯ 
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কিছুতেই তাহার প্রাণ শীতল হয় না। ঈশ্বর আদরের সামগ্ী। ভক্তি 

আম্পদ, শ্রদ্ধার বস্তু, আদরের জিনিষ । যেমন কোমল শিশু আদরের কন্ম, 

সেইরূপ স্থকোমল ঈশ্বর ভক্তের আদরের ধন। ছুইটি হাতে তুলিয়া লুইয়া 
বারংবার শিশুর মুখ চুম্বন করিলে কি সখ হয়, এবং সেই শিশুব কোমল মুখ 

দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে বাৎসল্যের অশ্রু পড়ে, তখন কি শোভা 

হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাস কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা পাগল, 

মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া 

গিয়াছে । ছেলের প্রতি আদরের কথ| কি শুন নাই? পিত| মাতা যাহ! 

ইচ্ছা, তাহা করেন শিশুকে লইয়া। মেই পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের 
কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহা স্বর্গের সৌন্দধ্য, কেন না সেই 

ব্যবহারে আত্ম-বিস্থত হওয়া যায়। সই বাৎসলয আর বুদ্ধি বিবেচনা 
থাকে না। সেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কাধে, কখনও মাথায় 
করিয়া, মা বাপ কেবলই বাংসল্যরসে ডুবেন। ছেলে সম্পর্কের ভিতরে 

যত আধ্যাত্বিক লাবণা আছে, সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা 
দিও লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক । যদি ছেলে কাল হয়, নিগুণ হয়, 

তথাপি সে সন্ভান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বৎস, খোকা, বাবা, 

যাদু, বাছা! ইত্যাদি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাহাদের চক্ষে 

স্মেহের জল পড়ে। এই ভাবের নাম বাৎসল্ায। আমার ইচ্ছা, আমার 

বিনীত অন্থরোধ, ব্রহ্মভক্কেরা এইরূপ বাৎসল্যভাবে ত্রহ্গপূজা করেন। যে 

ভাবে পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না, 

সেইরূপ বাংসপাভাবে আদর করিয়৷ ঈশ্বরকে কাছে রাখি, প্রাণের মধ্যে 

বাখি? ঈশ্ববকে এইরূপ আদর কর! কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল 

আসেন পৃথিবীতে খেলা করিত্ে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে 
ভালবাসেন । ব্রাঙ্ধসমাজে গাস্তীধ্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্তা, 

গম্ভীরপ্রক্কতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া গভীরভাবে পুজা করিব; 

কিন্তু ষখন সেই অতি পুরাতন পুরুষ মহেস্বর ছুই পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় 

হইয় আসিবেন, তখন কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষৎ পাঠ অথবা 

শ্বব স্রতি করি, তিনি তাহা হাসিয়া! উড়াইয়া দ্িবেন। তিনি বলিবেন, 



বাষুপরিবর্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন ১৩৩৭ 

ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট এঁ.পকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্ররূতি 

লইঘা বালাভাবে তোমাব সঙ্গে খেল। কবিতে আসিয়াছি। বালাভাবে 

ঈশ্বব কবে আপিবেন, আমব। জানি না, তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে 

দেখা দিয়া তাহার প্রাণ মন সপ্রন্ব হরণ করিবেন, কে জানে? সেই বালক, 

ধাহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আনিবেন -অত্ন্ত গম্ভীব গুকবেশ ধাবণ কবিষা নয়, 

পিতাব আকার প্রাবণ করিয়া নয়, কিন্তু বালকের আকাব ধাবণ করিয়া 

আপিবেন। সেই রূপ দেখিষ! হৃদব মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে। ভক্ত 

দেখিবেন, স্বর্গের বালক সমাগত দ্বাবে। ভক্ত বাস্ত হইয়া তাহার প্তব স্বতি 

আবন্ত করিবেন; কিন্তু ঈশ্বব বলিবেন, 'না, এ নৈবেগ্য আমি গ্রহণ কবিব না, 

আমার ভাব আজ স্বতন্ব, আমি চাই অন্য কিছু । ভক্ত হাতমোড় কবিয়া 

বলিবেন, ঠাকুর, দয় করিয়|! বল, কি চাও আমাব কাছে। বল, হে ঈশ্বর, কি 

চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও। হরি বলিবেন, “প্রাণের উক্ত, আজ 

আমার সঙ্গে ক্রীডা কর। আজ চল, সাধনকাঁননে যাই, সেখানে ছুই জনে 

মিপিয়। ধূলা লইয়া খেলা করিব, ফুল লইঘ। খেল। করিব, দৌডা দৌডি কবিব ।' 

গাভার। কেবল জ্ঞানী, ভাবুক নহেন, তাহারা এই কথা শুনিযা হাসিবেনং কিন্তু 

ভক্ত ধিনি, শ্ীগোপালের উপাপক যিনি,তিনি এ সকল সঙ্কেত বুঝিবেন । ভক্তের 

নিকট হবিব সাধন ভজন সমুদায় কেবল ক্রীডা। ওহে ব্রাঙ্গ। এ সকল কথা 

শুনিয| হালিওন!, এ সকল পবিহাসেব বিষয় নহে; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা । 

সেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষং প্রভৃতির অতীত ঈশ্বব আমাদিগেব সঙ্গে কীড়া 

করিতে আসেন, ইহা অন্রাস্ত সত্য কথা। পবম ভল্তোব ফলে ব্রঙগ শিশুব 

হ্ায বসিয়া আছেন, ইহ যদি না মান, তবে ঈশ্ববকে চন্দ্র স্যোব ঈশ্বব বলিয়। 

লাভ কি? আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পবিচয দিলেইত হব। এীগে ভব 

স্নন্ধে লয়! নাচাইতেছেন, তিনি কে? ব্র্ষশিশু | রুদ্ধ ব্রঙ্গ পৃঙ্জ| কবিষাছি, 

এখন আমি শিশু-্রক্ষের পূজা করিব। আমার এমন কি সৌভাগা যে, 

বঙ্গাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া কবিবেন। এত বড় নিনি, তিনি 

ছোট ছেলের মত হইয়া আমাব কাছে খেলা করিতে আসিয়াভেন। এমন 

সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব। ছাদের উপবে গিয়া ছোট গাড়ীর মধ্যে 

সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া টুলই গাভী টানিব। ব্রাঙ্গগণ, লোকভয়ে ভীত 
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হও কেন? এক কম্শ কর, খুব গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়। ব্রঞ্গকে লইয়। 

এরূপ ক্রীড়া কর, অভক্ত মন্তস্তেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যভাটুব 

্রদ্ধপূজ! করা গ্রপ্তকথা; আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্য ভাবে উপনিষদের 

্্ধকে পূজা করা পরিহামের কথ। নহে। আমি গোপালের শিশু ভাব দেখিয়া 

ভুলিয়া গেলাম । হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়ি! 
গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। দয়াময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রিয় হইল। 
হরিকে কোথায় রাখিব, জানি না। ম্থকোমল ত্রহ্ধকে প্রাণের ভিতরে রাখি, 

বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপরে রাখি, স্বন্ধে রাখি। জগত, তুমি আমাকে 

গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর পিতা, রাজা, গুরু, ৃতুাঞ্জয় ইত্যাদি 
আকার ধরিয়া! আমার ঘরে অনেক বার আপিয়াছেন, আক্ত বালক হইয়া 

আপিগাছেন । এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাহাকে 

এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে, বার বার তিনি আমার বাড়ীতে আপিতে ভাল- 

বাসিবেন। তিনি বলিবেন যে, “স বড় ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গে খেলা করিতে 

ভালবাসে । সে বুড়র মত বই পড়িতে ভালবাসে না। ছোট ছোট ঘর বীধে, 

ছোট ছোট বাগান করে, ছোট ছোট হাড়িতে রাধে, আমি তার বাড়ীতে যাব ।' 

ঈশ্বর যদি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত স্থৃখী হব। বাদ্ধক্যের পর 

শিশু । এবার শিশু হই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্যায় কথা। বার্ধক্োর 

পর দ্বিতীয় শিশুর অবস্থা । বুহত ব্রহ্মকে শিশুর ন্যায় দেখিব। তবে তিনি 

আপিবেন, খেলার ঘর বাধি। দশজন বিদ্রপ করিবে । কি করি, পাচ 

দিন উপহাস করিবে; কিন্তু আমি যে অনন্তকালের খেলার -সঙ্গী পাইব। 

ছেলে বেলা ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা 

করিতাম, এখন আবার ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট 

হাড়ীতে রাধিয়া তাহাকে খাওয়াইব, ছোট দুধের বাটীতে তাহাকে ছুধ দিব। 

পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল ভক্তির নিগৃঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি 

বুঝিতে কি বুঝিবে। আদরের ঈশ্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগঘা নী সকলের 

এই আনন্দ হউক । দয়ামঘ্ব এই ভাবে আপিয়া আমাদিগকে রুতার্থ করুন।” 

রাণীগঞ্জে মাসাধিক কাল অবস্থান, ব্ত তাপ।ন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

কেশবচন্দ্র রাণীগঞ্জে গিয়া ছ্রেশনের নিকটবর্তী একটী গৃহে অবস্থিতি 
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কবেন। রাণীগঞ্জ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহা আর কে না 

স্বীকার করিবেন? কেশবচন্দ কেবল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য যত্শীল ছিলেন, 

তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন পবিজনবর্গকে লইযা উপাসনা ব্যতীত প্রকাশ্য 

কাধ্যও করিতেন। পিয়ারসোল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় “মিলন” সম্বন্ধে 

তিনি বক্তৃতা দেন। এন বক্তৃতায় রাণীগঞ্জের জফ্চেণ্ট ম্যাজিষ্টেট, তত্রত্য 

জনীপার শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া এবং তাহাব ভ্রাতৃবুন্দ উপস্থিত 

ছিলেন। ইহারা কেশবচন্দ্র ও তাহার সর্গিবর্গকে অতি যত্বের সহিত এক 

দিন আহার করান । আহারীয় বাঞ্চনাদি সকলই নিরামিষ হইলেও, কাশ্মীরী 

্রাঙ্মঘপাচকগণ কর্তৃক এ সকল এরূপ স্ন্দর প্রণালীতে পাচিত এবং স্থম্বাহু 

ছিল যে, তাহাদের সকলেরই মাংস বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ইহাদের ঈদৃশ যত্বে 

কেশবচন্দ্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন । তিনি মাসাধিককাল রাণীগঞ্জে থাকিয়া 

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । 

বিশেষ বিধান সন্বপ্ধে উপদেশ। 

প্রত্যাবর্তনের পর বর্তমান বিধানসন্বদ্ধে বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে 

কথাবার্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন, তাহ 

নহে। তিনি ০্ই পৌষ, ১৮০৭ শক ( ২২শে ডিসেম্বর, ১০৭৮ থুঃ) রবিবার 
ব্র্গমন্দিবে ও সে সম্বন্ধে উপদেশ (১৬ই পৌষের ধশ্মতবে দ্রষ্টব্য ) দিলেন । এই 

উপদেশটি দেখাইয়া দেয়, প্রকাশো নববিধানের পতাক1 প্রোথিত হইবে, তাহার 

সমঘ উপস্থিত: তাই আমরা উপরেশের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম, 

ঘয যে অংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়। 

“ ..ঈশ্ববের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য বিশেষ বিধান প্রেরিত 

হয়! ভ্রান্ত লোকেরা বলে, ঘানার! বিধানের আশ্রিত নহে, তাহারা নরকে 

হ্াইবে; তাহারা মনে করে, কেবল বিধানভুক্ত দশ কুন লোক বৈকুণে যাইবে, 

এবং পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর 

সমস্ত লোককে বিদায় করিরা দিয়া, কেবল অল্প লোককে চিহ্নিত করিয়া 

আপনার ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ত্রাহ্মধর্টে স্থান পাইতে পারে ন|। 

ইহা মিথ্যা কথা যে, ঘানার ব্রাঙ্গধর্শে দীক্ষিত নহে, তাহারা স্বর্গ পাইবে না। 

সত্য এই যে, কয়েকটি মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্ত ঈশ্বর একটি যন্ত্র 
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লইয়| কাধ্য করেন। সেই যঙ্্রের নাম বিধান। যতক্ষণ পধান্ত ন। ঈশ্ববেব 

বিশেষ উদ্দেশ্য নকল সাধিত হয়, তত ক্ষণ পধান্ত ঘেই যন্ত্র চলিতে থাকে। 

বিধানতুক্ত কর জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সকল স্থুপম্পন্ন হইবে । ইহাতে 
পরিত্রাণের কথ! নাই । পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? পরিজ্রাণ সকলেই 

পাইবে । সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে 

বিশেষ বিধানের আবশ্যক হয়। সকলেই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু সকলেই 

বিধানভুক্ত নহে। যাহারা বিধানভূক্ত, তাহারা ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায 

ঘুরিতে থাকে ।*..কখনও ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ 

করিতেছে, কখনও পৃথিবী হইতে মজষ্যের মন স্বর্গের দিকে উঠিতেছে। 

যেখানে ঘূর্ণা্ল, সেখানে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। যে দেশে বিশেষ 

বিধান আসিল, সেই দেশে ভয়ানক দাবানল প্রজ্বলিত হইল ।:."ঘখন সেই 

চিরম্মরণীয় মহায্সা এই দেশে ত্রাঙ্গবন্মবীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে 

এই পঞ্চাশ বংসর সত্য ধর্মের আন্দোলনে এই দেশ টলমল করিতেছে। 

সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিক আন্দোলিত। ব্রাহ্মলমাে 

এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কাধ্য হইয়াছে, সাধারণ প্রণালী দ্বারা দুই এত 

বংসরেও এ সকল হইতে পারিত না। ক্রমাগত এই বিধি চলিতেছে । 

ধাহ|রা এই বিধির অধীন হইয়। কাধ্য করিতেছেন, তাহারা ঈশ্বরের মহকারা 

কম্মচারী । তাহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিহ্কিত। 

তজ্তন্ত তাহারা বিশেষরূপে মনোনীত । তাহারা আপন আপন নির্দিষ্ট কাঘ্য 

করিলে, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে , অন্যান্য ধশ্মাবলম্বীরাও মুক্তি পাইবেন। 

কি্ধ এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক বিশেষরূপে ত্রাঙ্গধর্মের বিধানে 

অন্তর্ভৃত না হইলে, পৃথিবীর পরিত্রাণপথ পরিষ্কার হইবে না। যাহারা 

এই বিধানভুক্ত হইবেন, তাহারা যে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ট হইবেন, তাহা নহে, 

তাহার। অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্বল এবং হতভাগ্য; কিন্তু এই বিধানসম্প্কে 

তাহাদ্রিগের যে নিষ্জিষ্ট কার্য, দেই বিষয়ে তাহারা মহাবীর | বিধানসম্পর্কে 

একটুকু সামান্য কাধ্য করিলেও পৃথিবীর লোক তাহাদিগকে ভয় করিবে। 

এখানে তাহারা রাজা হইতেও বড়, অন্যস্থানে গেলে তাহারা জল ছাড়া 

মংস্তের ন্যায় নিস্তেজ। বিধানভূক্ত থাকিয়া যখন তাহারা বিধানের কথা 
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বলিতে থাকেন, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে স্বর্গের অগ্রি এবং তেজ নির্গত 
হইতে থাকে । এখানে থাকিলে তাহাদিগেব জীবনের নির্দিষ্ট কাধা করিবার 
দগ্য যত বলের আবশ্যক, সমস্ত তাহারা লাভ করেন। অন্যত্র গেলে তীহা- 

দিগের আর পে তেক্ত থাকে না। এখনই পবীক্ষা কর। যত ক্ষণ বিধানে 

সংযুক্ত, তত ক্ষণ অগ্রিস্ফুলিঙগ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, সেই জীবন শীতল 

হইয়া যাইবে । যত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষণ জাগ্রৎ ভাব, 

ততক্ষণ জাগ্রৎ ঈশ্বর তোমার জীবনের মধো আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন। 

যাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্ধ্বশক্কিমান্ ঈশ্বরের নিংশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, 
তাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুলবীর্যাধারী। 

"বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর সে তেজ নাই, 

সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশাস্ত সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে সে আছে 

কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে, তাহার মৃতপ্রাণে নৃতন উদ্যম 

এবং নবজীবনের সঞ্চার হইবে । এখানে ভয়ানক আন্দোলন । এখানে এক 

নগর আর এক নগরকে ধাক্কা দিতেছে । এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা 

দিতেছে; এক এপিয়া সমস্ত ইফুরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে 

মান্দোলিত করিতেছে । এখানেও ঈশ্বর কার্ধা করিতেছেন, ওখানেও ঈশ্বর 

কাধ্য করিতেছেন; কিন্তু সাধারণ কার প্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নত। 

আছে । প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগে 

মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বংসর হইল, 

এই বঙ্গদেণে একটি নৃতন বিধানের কার্ধয আরম্ত হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার 

কাধ্য চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য 

আন্দোলন নহে । ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায় ইহা ঘুরিতেছে। কত প্রকার 
পৌত্তলিকতা, অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে, 

তাহা ফুরাইতেছে না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে যে কত বল 

এবং কত তেজের প্রয়োজন, তাহা সহজে মনে ধারণ করা যায় না। 

এই জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার বিশেষ বিধানভূক্ত লোকদিগকে 

অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন । বিধান এই প্রকার হইবে, ইহা 
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“বিধানভুক্তদল” সম্বন্ধে প্রার্থনা 

বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত । এ সময়ে এ বিষয়ে কেশবচন্্ 

কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রার্থনার এই সাবটি (৬ই পৌষ, 

১৮০০ শক? ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুঃ ) বাক্ত কবিবে ডে ঈগ্রব, কি জন্য 

এই ভবে আমাদিগের অবতরণ? আমরা কি যোগী, সন্ন্যাসী, : থব। প্রমন্ত 

ভক্ত হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, কেবল 

তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্ত কি আমরা জন্মিয়াছি? প্রভু, আমর। 

স্বার্থপর বৈরাগী হইতে এ সংসারে আসি নাই; আমরা আসিয়াছি, তোমার 

বিধি পূরণ করিবার জন্য । কিন্তু আমর! লক্ষ্য ভুলিয়া গিষাচ্টি। আমবা 

তোমার বিধি অবহেলা করিয়া একাকী ধাশ্মিক হইতে চাই। আমব। মনে 

কবি, অন্যের যাহা হইবার হইবে, আগে আমরা শুদ্ধ হইলেই হইল । তোমাৰ 

বিধি পালন না করিলে যে তুণি আমাদিগকে খাটি শুদ্ধত। এবং শান্তি দিবে 

না, ইহা আমাদিগের মনে থাকে না। আমরা ভ্রমবশতঃ তোমার দল ছাডিঘা 

পরিত্রাণ পাইতে আশা করি। প্রেমময়, তুমি আমাদের এই ভ্রম দৃব 
কর। তুমি বুঝাইয়! দাও, বে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুন্ত কবিযাছ, 

ইহার| পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! বাচিতে পারিবেন না। মহস্তের পক্ষে 
যেমন জল, বিধানের ব্ক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভূক্ত দল। 

ভবিষাং যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার বিধান গঠন করিবার সময়ে তুমি 

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে-ইহারা আমার অমুক বিধানভূক্ত লোক” এই কথ। 

বলিয়াছিলে, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু তাহা জানিতেই হইবে । দলস্থ প্রতি- 

জনেব নিকট তোমার নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু 
দ্বেখিব, তাহা পালন করিয়া ধন্য হইব; আর যাহা তুমি বলিবে, বুদ্ধি ছারা 

তাহা না বুঝিলেও, তাহা বিশ্বাস করিয়া ততোধিক ধন্য হইব | বিধানের প্রতি 

অবিশ্বাস তুমি দয়! করিয়। দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহ? তুমি দূর কর। তোমার 

বিধান মন্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে! 

আমাদিগের জীবন এবং স্থুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাচ 

জন সন্তানের পুজা করিতে করিতে তোমার পৃজ! করিতে শিখিব; তোমার হস্তের 

সেবকর্ধিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্র, তোমার মেবা করিতে শিখিব |” 



৬২ 

কতকগুলি বিশেব কথ 
এই সময়ে ভ্রাতা কষ্ণবিহাবী সেন কতক গুলি বিষযে প্রশ্ন লিখিয়া মিরারে 

প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মণ্ডলীসম্বন্ধে নিতান্ত গুরুতর । কেশবচন্দ্র 

স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। আমরা যথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন 

9 উত্তরের অনুবাদ নিয়ে দিতেছি । 

(১) প্রশ্ব-_দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পৰীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি 

আমাব নিকটে আপিযা বলেন যে, তিনি দেনিশপিত প্রাপ্ত, তিনি যে ঠিক 

বলিযাছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি? 

উত্তর--দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তীাহাব নিধ্বিবাদ প্রতিভান (017- 

2177110) দ্বার! জানিতে পারা যার়। তিনি ঈশ্বরেব নিকট হইতে নব নব 

বিভাব (19589), মত এবং ভাব প্রাপ্ত হন, অন্ধের হ্যায় অপরের অনুলরণ 

কবেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি অতাধিক নীতিমন্তার প্রভাবে পরিচিত। 

নদিও তিনি বাজ! নহেন বা সম্রাট নহেন, তিনি সহজে সহম সহন্ন লক্ষ লক্ষ 

ব্যক্তিকে আত্মপ্রভাবাধীন কবেন এবং নিজের বাকা ও দৃষ্টান্ত থার! পৃথিবীকে 

দম করেন । তৃতীয়তঃ তিনি কথ। কন ন। বা কায্য কবেন ন|. কিন্তু ঈশ্বব 

তাহাতে এবং তাহার মধা দিয় কথা কন এবং কাধ্য করেন । মান্ুষেব 

হাত দরিয়া ভগবান্ কি প্রকার কাধ্য কবেন, দেবনিশ্বসিত প্রান্ত ব্যক্তিতে তাহা 

দেখ যায়। চতুর্থতঃ তাহার পন্থ! অদ্ভুত এবং অবোধ্য। তাহাতে এমন 

কিছু অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাধ, যাহাতে প্রমাণ হয যে, তিনি এ পৃথিবীর 

লোক নহেন। এই জন্য পৃথিবীর লোকেরা তাহাকে বুঝিতে না পাবিয়। 

বলে, এ কি প্রকারের মানুষ! 

(২) প্র-কখএবংগ তিন জন উৎসবে যোগ দিলেন । উপাসনায় 

তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্ত কথেক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিরহিত হইয়া 

বিরোধ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম কি আমাদিগকে নীতিমান্ করে না? 

উ-_নিশ্চয়ই করে, তাহা নহে; সত্যধশ্মেব সঙ্গে নীতি থাকে । ফলত: এ 
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ছুই এক সমান। ধশ্ম এবং নীতি এক এবং একই সামগ্রী। কিন্তু মানব- 

সমাজে এ ছুই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মূলতঃ এক হইলেও মান্থুষেরা ভিন্ন 
ভাবে এ ছুয়ের কর্ষণ করে। এজন্যই আমরা অনেক সময়ে উচ্চতম হুমিষ্ট 
ভক্তি মধ্যে সামান্ত নীতিগত ধশ্ম দ্রেখিতে, পাই না এবং ধাহারা উপাসনার 
উচ্চতা ও গভীরতা জানেন না, তাহাদের মধ্যে নীতিঘটিত পবিত্রতা অনল্প- 
পরিমাণ দেখিতে পাই। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিও 
অভ্রাতৃত্ব, ঈর্ধা, অভিমান এবং অপরাপর জঘন্ত পাপে পতিত হন। তাহারা বহু- 

বর্ষ যাবৎ উপাসনা করিতে পারেন, তথাপি তাহারা যদি অভ্তান্ত পাপাচারের 

জন্য প্রার্থনার সমগ্রবল তগপ্রতিকূলে নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে কখন উহা 
পরাজয় করিতে তাহার! পারিবেন না । উপাসনার সময় মানুষের নীতিবৃত্তির যে 

অবিশ্ুদ্ধ অংশ গৃঢ়ভাবে অবস্থান করে এবং দুষ্ট হৃদয় যাহার অপনয়ন অভিলাষ 

করে না, ভক্ত্য,চ্ছাসের সাধারণ ভাব তাহাকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করিতে 

পারে না। যদি তুমি ভক্তির আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে 
অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাযোগে উহা! সিদ্ধ করিয়া লইতে পার; কিন্ত যদি যুগপং ধন্ম 

ও নীতি লাভ করিবার, উপাপনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সরল অভিলাষ 

থাকে, তাহ! হইলে উভয়ের সামধরশ্তজনিত একতায় তুমি সহজে উহা দিদ্ধ 
করিবে। প্রত্যেক প্রার্থনা হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়! স্পর্শ করিবে এবং 

নিশ্চিত উহাকে শুদ্ধ করিবে। 

(৩) প্র- ত্রাঙ্মমমাজের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে মিলিত করিবার কি 

আশা আছে? 

উ--আছে। যদি আমরা যথার্থ ব্রাঙ্মধন্মে সকলে বিশ্বাস করি; অসাম্প্র- 

দায়িক মূলের উপরে একতা অবশ্যন্তাবী। যদি আমরা সার্ববভৌমিক ধর্মের 
অনুগামী হই, তাহা হইলে আমর। পবম্পরে মিলিত হইবই | ধীাহারা ব্রাহ্ম 

নহেন, সাম্প্রদ্নায়িকতায় বিশ্বাস করেন, তাহারা কখন মিলিত হইবেন না। 

মিলন কিরূপে কখন হইবে? ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ষা এবং ব্াক্তি- 

গত বিদ্বেষ চলিয়া যাউক, উদ্দেশ্য পসি্ধ হইবে। মণ্ডলী যে বিবিধ বিভাগে 

বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে, দমে সকল বিভাগ মূল মতের জন্য তত নয়, মত 
উত্তেজিত ভাবের জন্য বিরোধে প্রবৃত্তি। যাই ভাল ভাব ফিরিয়া আসিবে, 
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অমনি বিভক্ত মণ্ডলী আবার একতাষ পরিণত হইবে । সকল প্রধান ব্রাঙ্গ- 

গণকে একত্র করিয়া একটী সভা কবা হউক এবং তাহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞ 

করুন যে, যত কেন ভিন্নতা থাকুক না, তাহারা সকলে সর্বদা মিলিত হইয়া 
সাধারণ কল্যাণ বদ্ধিত করিবেন । 

(৪) প্র--এ কথা কি সতা যে, আচাধ্য তাহার উপাসকমণ্ডলীব কাহাকেও 

কখন সাক্ষাংসম্বন্ষে কোন পরামশ বা আজ্ঞা দেন না, কেবল সাধাবণ মূলতব্ব 

বলিয়া যান? যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে উপাসকমগ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও 
অন্তষ্ঠানের একতা কি প্রকারে সম্ভব এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরূপে 

'আনা যাইতে পারে? 

উ-- আচার কাহাকেও সাক্ষাৎ পরাম্শ দেন না।* তিনি আপনাকে 

আপনি ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে কবেন না, মণ্ডুলীও সে ভাবে তাহাকে 

দেখেন না। তিনি আমাদের নধ্যে বিবেক ও প্রকৃতির ব্যাখ্যাতৃমাত্র 1 সাক্ষাৎ 

বাবস্থাপনা দ্বারা তিনি কতকগুলি লোককে যন্ত্রবংৎ পরিচালন করিতে যত্ব 

কবেন না। তাহার ইচ্ছা! এই যে, কতকগুলি ব্রাঙ্দগের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্ততো- 

পমোগিবৃত্তি উদ্ভাবন করিয়া দেন যে, তাহারা জীবনের প্রতিদিনের বিবিধ 

কর্তব্য বিষয়ে কোন মানবশিক্ষকের উপরে ক্রীতদাসেব ন্যায় নিরর না করিয়া, 

আপনাবাই আপনাদের বিধিপ্রণেতা হন। যখন সকলেই অস্তবস্থ শান্তা দ্বারা 

পবিচাপিত হন, তখন স্বাধীনাত্সার হ্যায় তাহারা স্বভাবতঃ একত্র মিলিত 

হইবেন । যদি কেহ বিপথে যান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভংসনা বা সংপরামর্শ 

দেওয়া হয় না। কাবণ এই সকল বিভ্রান্ত ব্ক্তি বিপথে গমন করিতে করিতে 

পরিশেষে তাহারা তাহাদেব আপনাব দোষ ও পাপ বুঝিতে পান, এবং 

অনতিক্রম্য স্বাভাবিক পুনবাবুন্তি এবং অপরিার্ম্য প্রতিক্রিয়াম তাহাদের 

চৈতন্তোদয় হয় । * 

* এই সকল কথা এনং পরে এতৎসদৃশ যে সকল কথ। আছে, তন্দার! মকলে বুঝিতে 

প।রিবেন, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার স্বাধীনভাব উদ্দীপন করিয়। দিয়াছিলেন। 

তিনি পরামর্শ দিতেন ন1, বন্ধুগণও পৰামর্শনিরপেক্ষ হইয়। কাধা করিতেন। ইহ(তে অনেক 

ক্ষতি হইত, তথাপি কেশবচন্ত্র, ঠাহাদিগের ব্যবস্থ।পিক! শান্ত প্রস্ষ,ট হউক, এই অভিপ্রায় 

সর্বববিধ ক্ষতি সহ করিতেন! 

৯ ১৯ - পিপিপি পপ? কাপ্পা ভি ০ ৩ পা 
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(৫) প্র-কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না” এই মৃূলতত্ব প্রচারকগণ যদি 

যথার্থই অনুসরণ করেন, তাহ হইলে তাহার এবং তাহাদের পরিবার কি 

প্রকারে প্রতিদিনের আহার পান? ৫ 

উ-_এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের শ্রষ্টা ইহাকে এমনই 

ভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যাগী প্রচারকেরা ভরণপোষণ বিষয়ে 

সমুদায় উদ্বেগ থাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার সমগ্রভার গিয়া অপবেব 

স্থন্ধে নিপতিত হয়। কতকগুলি লোক আপনাদিগকে উৎ্সগিত করিবার জন্য 

দণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লৌক তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য অগ্রনব 

হন। ,.তাহার। তাহাদের শোণিত দেন, সমাজ তীাহাদিগের আহাধ্য দেন। 

তাহার! কিছু চান না এবং চান না বলিরাই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে, তাহাদের 

যাহা কিছু প্ররোজন, দেওয়ার জন্য তখনি অগ্রসব হন। ইঈপ্বরই তাহার ভভ্ত- 

দিগকে দরিদ্র করেন এবং অপরকে তাহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য করেন। 

প্রকৃতি শূন্য ভালবাসেন না । যেখানেই অহং চলিয়া যায়, সেখানেই সাধারণের 

দ্ানন্লোত আসিম্া ঢালিতে থাকে । 

(৬) প্র-_অনেকেই এইরূপ বলেন, ত্রাঙ্গপ্রচারকদিগের কোন স্বাধীনত। 

নাই, তাহাদের নেতার তাহারা ক্রীতদ্রাসবৎ বাধ্য । ইটি কি বাস্তবিক ঘটনা? 

উ--না। একটি স্থির মূলতত্বের অনুসরণ করিয়া, যিনি নেতা, তিনি 

প্রচারকগণমধ্যে স্বাধীনতায় উৎসাহ দান করেন এবং ফলে তাহারা নকলে পূর্ণ 

স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন। তাহারা কোন ব্যক্তি বা কোন সভার নিকটে 

গণনাদানে আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না। তাহারা কোন কাজ গ্রহণ 

বা পরিত্যাগ করিতে পারেন । তাহারা বাড়ীতে অলস হইয়া বপিয়া:থাকিতে 

পারেন, স্বেচ্ছান্ুনারে কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইতে পারেন। তাহারা 

কোন পুস্তক সমালোচনা ব। নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিতে পারেন এবং 

শাসনাধীন বা দোষগুণবিচারাধীন না হইয়া তাহারা বক্তৃতা দিতে ১পারেন। 

তাহারা সাধারণের দানে জীবিক1 নির্বাহ করিতে পারেন, অথবা অন্তপ্রণালীতে 

তদতিরিক্ত সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারেন । তাহাদের কাজ অথব। জীবনের 

অভ্যাসগুলিতে কাহাকেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে দ্রেন না। যদি তীহার! 

কোন বিভাগের কাধ্যের ভার লন. তাহারা তৎসম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা ও কতৃত্ব চান 
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এবং যদি সামান্য হন্তক্ষেপ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই পে কাজ পরিত্যাগ করিবেন । 
প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, রুচি, ভাব, এবং কাধ্য করিবার প্রণালী আছে ;_- 

এগুলি তাহারা অপ্রতিহত যত্তে রক্ষা করেন। ক্রীতদাসবৎ বাধ্যতার অর্থ-_ 

ভাববিরহিত একবিধত্ব এবং নীচ অনুকরণ। আমাদের গ্রচারকগণের মধ্যে 

এ দুইয়ের অত্যন্তাভাব সুস্পষ্টতর। ইহা অনেকেই জানেন থে, আচাযোব 

যদি কোন দুর্বলতা থাকে, তবে ইহাই তাহার ছূর্বলতা৷ যে, তিনি নিতান্ত 
সহনশীল এবং ক্ষমাবান; কথন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি দণ্ড দেন। 

(৭) প্র- ব্রাঙ্গগণ মধ্যে ধাহার| ভক্তিমান্, তাহারা ভক্তিতে যেমন সুস্পষ্ট 

বদ্দিত হইতেছেন, নীতিতে দেই প্রকার বাড়িতেছেন কি না? 

উ--কয়েক বসব হইল, অগ্রগামী ব্রাঙ্গগণের মধো ভক্তা খ্পাহ, নির্জন 

চিন্ত|, তপশ্চরণ, উপাসনার নধুবত। স্পষ্ট বাড়িঘাছে, কিন্ত দুভাগ্যের বিষয এই 

যে, তদনুবূপ নীতিথটিত চবিত্বের উতৎ্কর্ণ হয় নাহ। কোমল ভাবসমুহ্েব 

করমোত্কর্ষ মধ্যে, মনে হর, সত্য, ন্যায় কমা, খজুত|, আম্মার্পণ, এই সকল 

কঠোরগুণ কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইযাছে। দেখিতে পায়! গিযাছে, 

যাহারা বিলক্ষণ ভাল, তাহাদের মধ্যেও পরম্পরেব প্রতি ঈর্ধা, অহঙ্কার, 

বৃথাভিমান, স্বার্থপরতা বাড়িযাছে। 

(৮) প্র- ত্রাঙ্গলমাজমধ্যে আবও সম্প্রধায়বিভাগ সম্ভবপর কিনা? কত 

দূরহই বা সম্ভব ? 

উ-ত্রাঙ্ষদমাজে যেমন অপরিমেধ স্বাধীনতা, তাহাতে সাম্প্রদারিক বিভাগ 

কেবল সম্ভবপর নহে, অনিবাধ্য । উন্নতিশীল ব্রাঙ্ধ বলিব। ধাহার। প্রশিদ্ধ, সেই 

অগ্রগামী স্বাধীন ত্রাঙ্গগণসন্বন্ধে ইহ| বিশেমূপে সত্য। সমগ়্েতে খত 

তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচি প্রস্ফট হইবে, ততই তাহাব। 

দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন । সাম্যবাদী, প্রেতাম্মবাদী, বিষয়ী, রাঞ্জ- 

নীতির আন্দোলনকারী, সংশয়ী, জড়বাদী এবং এইব্সপ অন্যান্য ব্যক্তির উখ্খান 

আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্তু এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদায়ে পরিণত 

হইবার তখনই সম্ভাবনা, যখন ঈর্ষা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিবাদের মূলে থাকিবে। 

ত্রাহ্মধন্ম প্রেমের ধন্ম, ইহ1 সাম্প্রদায়িকতায় উত্সাহ দিতে পারে না, বা পোষণ 

করিতে পারে না। অনেক দল, অনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের মত 
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ইহার মধ্যে থাকিবে এবং মে সকলকে সহিতেও হইবে; কিন্তু ইহা সাম্প্র- 
দাঁয়িকতাকে পাপ মনে করে। যাহারা ঈর্যাপরায়ণ এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ *ও 
হিংসায় প্রণোদিত, তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায় ও সাম্প্রদান্থিক 
বিভাগ উৎপাদন করিবে; কিন্তু এ সমুদ্রায় তখনই তিরোহিত হইয়া যাইবে, 
যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবগুলি চলিয়া যাইবে, প্রেম ও সন্ভাব ফিরিয়া আসিবে | 
অতএব ব্রাঙ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভবপর, যে পরিমাণে 
গভীর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে। 

(৯) প্র--সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, এ ছুই কেমন 

করিয়া প্রভেদ করা যাইতে পারে? কোন কোন পণ্তিতেরা সিদ্ধান্ত 
করেন যে, সমুদায় নীতিঘটিত সত্য অভিজ্ঞতা হইতে উতপন্ন। ইহা কি 
বাস্তবিক সত্য? 

উ-সেইগুলি সাহজিক সত, যে গুলির অবশ্ন্তাবী ও সার্বভৌমিক 
ভাবে লমুদ্বায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রণাণী 
অবলম্গন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যত দিন তাহাতে মনুষ্যস্বভাব আছে, 
বিশ্বাস করিতেই হয়। বিন! তর্কে আমাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীব 
প্রয়োজনাহুরোধে একেবারেই আমাদিগকে এ সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ কবিতে 
হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বার! যাহ] নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্বাগ্রহণীঘতা 
ও সার্ববভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে অভিজ্ঞতা 
লাভ হয়, সুতরাং উহা সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা আগন্তক, 

ঘটনাসস্ভৃত, স্থানীয়, সাম্প্রদারিক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কতকগুলি নীতিঘটিত 

সতা আছে, যাহা যুক্তিসম্তৃত এবং অভিজ্ঞতাসমুৎপন্ন । কিন্তু নীতির মৌলিক- 
মূলতত্ব স্বতঃপিদ্ধ সতা, আদিম এবং সহজ 

(১০) প্র-বাহা উপকার-যেমন বৃষ্টি বা স্বাস্থ্যলাভ-__-তজ্জন্য ব্রা্ম- 

সমাজ প্রার্থনা অনুমোদন করেন কি.না;? 

উ-বাহা উপকারের জন্য প্রার্থনা হইতে পারে না। প্রথম কারণ 

এই ষে, যাহা! আমরা উপকার মনে করি, তাহা আমাদের জন্ত বা পৃথিবীর 
জন্ক ভাল না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, 

ঈশ্বর ঈদৃশ প্রার্থনা গ্রাহথ করিবেন কি না? এক ঈশ্বরই জানেন, বৃষ্টি অথবা 
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অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথবা রোগ, সম্পন্নতা বা দারিদ্র্য অমরাত্মীর পক্ষে কল্যাণ। 

অনেক সময় স্থখ অপেক্ষা ছুঃখ উপকারসাধক | ইহা কি সত্য নয়? অধিকন্ত 

যখন আমরা প্রার্থনা করি, প্রাথিত বিষয় আমরা লাভ করিব, এ বিষয়ে 

আমরা নিঃনংশয় । আমরা বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং প্রেমের জন্য প্রার্থনা করি, 

এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত; কিন্ত বৃষ্টি আনয়ন ব 

মৃত্যু ব অনাবৃষ্টি অবরোধ করিবার পক্ষে আমরা নিঃসংশয় নই। সংশয়িত- 

চিত্তে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়। 

(১১) প্র-যেমন আপনি বলিলেন, তাহাতে সকল স্থলে ধশ্ম যদি 

নীতি না হয়, তাহা হইলে ধন্মেকি উপকার? “ভাবস্পৃষ্টনীতি” 

ধন্ম, মাথিউ আর্নোল্ড সাহেব কোথাও বলিয়াছেন। এ লক্ষণ গ্রহণ ন। 

করিয়াও আমর! কি বলিতে পারি না, নীতির উপরে সংস্থাপিত কিছু (যেমন 

ক) ধর্শ? মানুষ যদি ধান্মিক এবং নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্শূৃন্য 

না হইলেও কি ধশ্মহীন নয়? 

উ-_ধশ্ম নীতির উপরে সংস্থাপিত নয়; নীতিই ধর্মের উপরে সংস্থাপিত। 

ইহাই বলা ঠিক যে, নীতি--অন্য কথায় নৈতিক পবিভ্রতা-ধর্মের একটি ফল। 

দর্ধের যদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহ। 

হইলে যথাসময়ে অনেকগুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিত্রের পবিত্রতা একটি । 

কিন্ত বদি উহা] দুর্বল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, 

যব, প্রার্থনা ও উচ্ছ্বাস, এই সকল আকারে উহা বাহিরে প্রকাশ পায়। এ 

গুলি ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে । মানুষের ধাশ্মিক বা 

প্রার্থনাপরায়ণ হইলেই হইল না, তাহার ধর্ম সফল হওয়া চাই । নীতিশৃন্য ধশ্ম 

অপূর্ণ, অপরিণত, এবং বিরুত সামগ্রী। নৈতিক পবিত্রতা, স্থমিষ্ঠ যোগ, 

সাধুতা এবং ভক্তিমত্তা উহার পূর্ণতা । খাহারা ধাম্মিক, তাহারা আরও ধাশ্মিক 

হইতে যত্ব করুন, তাহা হইলে তাহারা নীতিমান্ও হইবেন । 

(১২) প্র- ত্রাক্মদিগের অধায়নাভ্যাদ কি আপনার পরামর্শনিদ্ধ ? 

সাধারণতঃ আপনি কি কি গ্রস্থ পড়িতে বলেন? 

উ__অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী, ধদি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। যে সকল 

গ্রন্থে মন বিপথে যায়, বা অপবিত্র হয়, সেগুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল। 
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সকল গ্রন্থ অপেক্ষা আপনার জীবন-গ্রন্থ অত্যুকুষ্ট, তৎপর আমাদের সম্মুে 
প্রকাশিত প্রকৃতি গ্রন্থ । এই -গ্রন্থগুলি অধায়নার্থ দেওয়া যাইতে পারে £-- 

বাইবেল, বিশেষতঃ সাম; শুভসংবাদ এবং পলের পত্রিকা; ভাগবত*১১ 

স্বন্ধ; বিকৃটর কুজিনের সমন্থয়দর্শন (15০16000 1,101195001)/); সার উই- 

লিয়ম হামিল্টনের সহজজ্ঞানদর্শন (1১111950101) 01 00170771017) 51056); 

মোক্ষমূলরের ধশ্মবিজ্ঞান (১০127০2 ০£ 1২6115197); চ্যানিং, খিওডারপার্কার, 

ডাক্তার মার্টিনো, প্রফেসর নিউমান্ ইহাদিগের গ্রন্থ, 1০০৩ [10170 ( দেখ 
এ মানুষকে), 1২58501) 17) [২6119101) ( ধর্শে যুক্তি )। 

(১৩) প্র-এক জন ত্রাঙ্ধ হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্রের মতে বিশ্বাস ন। 

করিতে পারেন? এক জন ব্রাঙ্ধ হইযা কি দেবনিশ্বসিত ও মহাজনসন্বম্বীয 

মতে বিশ্বাম ন। করিতে পারেন ? 

উ--এই সকল মত ব্রাঙ্গপমাজের মূলমতের অন্তভূতি নহে? সৃতরাং ধাহাবা 

সমাজে প্রবেশ করেন, তাহারা এ সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও 

পারেন। শত শত লোক আছেন, ধাহাদের বিধাতৃত্ব বা দ্েবনিশ্বপিত 

বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু যদি তাহারা ব্রাহ্মধশ্শের মূলমতে বিশ্বা কবেন, 

তবেই ব্রাঙ্গ। যাহারা সমাজেব আধ্যাস্মিকভাবাপন্ন অগ্রনর সভা, তীাহান। 

ধশ্মের এই সকল গভীব মত-গ্রহণে বাধা । তাহাদিগের পক্ষে ব্রাঙ্মধম্মের 

ঈশ্বরের অন্তিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃত্বও তেমনি প্রধান । 

অপিচ ঘেমন তাহার! ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিবাতৃত্বও 
অস্বীকার করিতে পারেন না। 

(১৪) প্র- ব্রাঙ্গঘমাজেব মধো বর্তমান প্রতিবাদের আন্দোলন কি 

স্থায়ী হইবে? 

উ--তত দিন স্থায়ী হইবে, যত দিন উহার রক্ষাব জন্য বিরুদ্ধ ভাব ও 

যথেষ্ট টাকা, বৌদ্ধ ও সাংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে। 
(১৫) প্র-নীতি যদি ধন্মের উপরেই স্থাপিত, তাহা হইলে ধশ্মপাধনের 

সঙ্গে সঙ্গে তছুপযুক্ত নীতির উৎকর্ষ আমাদের মণ্ডলীর মধ্য কেন উপস্থিত হয় 

না? একই সময়ে আমি ধাম্মিক ও নীতিমান্ কি প্রকারে হইব? 

উ--নীতি ধর্মের উপরে স্থাপিত এবং ধর্মবৃদ্ধিতে নীতিবৃদ্ধি হইবে । কিন্ত 
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ধশ্মে যদি বিকার উপস্থিত হয়, ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবুকতা। 
বাড়ান হয়, যদি জ্ঞানপূর্ধবক কর্তব্যে অবহেলা করা হয এবং যত্বে অপবিভত্রতা 

পোষণ কর] হয়, তাহ হইলে তাহার ফল নীতিহীন ধন্মহীন ধশ্ম হইবেই হইবে; 

অন্য কথায় ধাম্মিকতার পরিচ্ছদের নিয়ে অনীতি ও অধন্ম থাকিবেই থাকিবে। 

ধশ্ম ও নীতি ছুইই একত্র থাকে, এজন্য উভয়ই একযোগে সাধুন করিতে 

হইবে। বিশেষতঃ ধশ্মজনিত ভাবোদ্দীপ্তির সহায়তার মন্দ আচরণগুলি 

উৎপাটন করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের প্রতি- 

দিনের ধ্যানোপাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুঞ্ঠ 

পাপ উন্মল এবং প্রিয় রিপুগুলির পরাজঘ জন্য নিত্য আমাদের হৃদ পরীক্ষ। 

করিয়া দেখিতে হইবে। প্রার্থনাযেোগে বিবেক পূর্ণত। প্রাপ্ত না হইলে, 

শুদ্ধির কোন্ আশা নাই। 

(১৬) প্র ত্রাঙ্ষপমাজ কি বিধান? যদি বিধান হয়, কোন্ অর্থে? 

উ-ঈশ্বরের জীবন্ত বিধাতৃত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হইয়াছে । ইহার 

সংস্থাপক এবং নেতৃবর্গকে আমরা মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার 

সমুদর কার্যোপার এবং কাধ্যশৃঙ্খল| ঈশ্বর প্রব্তিত। ইহার প্রবর্তনার দিন 
হইতে আজ পর্য্যস্ত ইহ। জীবন্ত ঈশ্বর কতৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আপি- 

তেছে এবং ইহার অভীষ্ট বিষ অগ্রণর করিয়া দেওয়া হইতেছে । ইহার 

গতি ও বিপরীত গতি উভয় মণ বিধাতা হস্ত স্থম্পপ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায় । 

£হার সমগ্র ইতিহাসের মধে। আমর| দেখিতে পাই, ঈশ্বর জাতীয় মণ্ডলীর 

অস্াদয় সাধন করিতেছেন। 

(১৭) প্র--আপনি যদ্দি কুচবিহার বিবাহকে বিধাতৃনিয়োজিতভাবে 

দেখেন, তাহা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন? 

উ-_-আমর। উভয়কেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেখি। উভয় মধ্যেই 
সমান ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উভয় মধ্যেই নানবীয় উপায়সস্ভৃত 

দোষও দেখিতে পাই । বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচাধ্য বিধাতা 

কর্তৃক পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিধি যে সকল হাতের 

ভিতর দিয়া বিধিবন্ধ হইল, তাহারা “ঈশ্বরের সমক্ষে” এই কথাটি উঠাইয়া 

দিয়। উহাকে সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্তান্ত এমন সকল বিষয় 

১৯৭১ 
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উহ্হার ভিতরে সন্নিবিষ্ই করিলেন, যাহ।, ধাহার| বিধান চাত্যাছিলেন, তীহা- 

দিগের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ | এইরূপ বিবাহও বিধাতা কুক নিয়োজিত ও চালিত 

এবং তিনি আচাধ্যকে এপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, প্রলোভন ও 

বাধা সত্বেও তিনি বিশুদ্ধ অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি দিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ব ও 

নির্বন্ধ করিয়াছেন? কিন্তু এ পদ্ধতি ধাহাদের হাত দিয়া কার্যে পরিণত 

হইল, তাহারা ভগবদ্বিধানের সঙ্গে মানবীয় অপূর্ণ তাদোষ মিশাইলেন, এবং 

সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের বিশ্ুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন। 

যাহারা বিধাতার নিয়োগাধীনে কাধ্য করেন, তাহারা কেবল অভিপ্রায় ও 

যত্বের জন্যা দায়ী। 

(১৮) প্র-আচাধ্য টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তিনি এবং 

তাহার পরিবার বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। ফেমন করিয়া হন, আপনি 

কি বুঝাইয়া দিবেন? 

উ-_ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজের অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় ধনোপার্জন জন্য 

সাংসারিক কম্ম কবিতে তাহার অধিকার নাই। গপ্রচারভাগ্ারের অধ্যক্ষ 

প্রচারকগণের প্রতিপালকরূপে ঈশ্বর কর্তুক মনোনীত এবং নিয়োজিত 

হইয়াছেন, তিনিই তাহার গৃহসম্পকীণ সমুদায় বিষয় দেখেন, এবং আচার্ষোব 
পৈতৃক সম্পত্তি হইতে যাহ! উৎপন্ন হয, তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাহাকে 

এবং পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান । 

(১৯) প্র-আচাধা ব্রঙ্গবিদ্ভালয়ের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরেব 

সত্তাসপ্বন্ধে যে কারণবাদ নিয়োগ করা হয়, উহ! ভুল। কৌশল হইতে যে 

যুক্তি উপস্থিত করা হয়, প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধর্ম বা নীতিঘটিত 

উহার কি কোন মূল্য নাই? 

উ-_কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসন্দেহ এক প্রকার প্রমাণ বটে, কিন্তু 

ঈশ্বারের সত্তাসপ্থন্ধে মূল প্রমাণ নহে । অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহা 
কেবল মৃল যুক্তির দৃঢ়তা ও দাষ্টাস্তিকতাগঙ্ন্ধে সহায়ত৷ করে, কিন্ত ব্রাঙ্গ- 

ধন্মের মুল পত্তনবিষয়ে প্রচুর নহে। স্থান্ুভৃতি হইতে প্রধান যুক্তি 

সমুপস্থিত হয়। এই অভেচ্য নিরাপদ মূলের উপরে বিশ্বাস যখন সদৃঢ়ক্পে 

স্কাপিত হইল, সমুদ্বায় জগতে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙলভাবের দৃষ্টান্তন্বরূপ 
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যে সকল কৌশল চিহ্ন আহে, পেগুলি অপাধন দ্বাবা তখন সমধিক উপকাব 

নান হইতে পারে। 

(২০) প্র 
উ-_-অদ্বৈতবাদীর স্বাগভবেব নিকটে দুঃতানভকাবে নিবেদন কবিলেই, 

র্ছে ঞ 

হামবা বিশ্বাস করি, ভাভাব ভ্রম তিনি বুঝিতে পাবিবেন | ধ্যানের সম্থে 

বদ্বৈতবাদখপ্রনেধ নিশ্চিত পক্ুগ উপাযধ কি? 

বাঁ 

তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে মগ্ন কবিধা ফেপিতে পাবেন, বিন্য শি তে, জ্ঞানে, 
ব। পবিত্রতা তিনি আপনি অনন্থ, ইভা মনে করিতে পাবেন না| শিক্গাতে 

বিন্দু শিশিবাছে, আত্মসঙ্গদ্ধে তিনি একপ তুণন। কবিতে পাবেন, কিন 
তাহার স্বান্তভৃতি বপিবা পে যেঃ তিশি শমুদ্ধ নহেন।  ঘে অই্বিতবাদী 

জনজগতের সহিত ঈখবকে এক কবেন, ভাভাব নিকটে সহঙ্গে প্রমাণ কব। 

মাইতে পাবে খে, জড ও ঠৈতন্য এক নহে, স্থতবাৎ উভ। সর্বোচ্চ জ্ঞানের 

সভিত এক হইতে পাবে ন।। 

(২১) প্র--ধাহাদেব পত্রী আছে, তাভানা মনে করিবেন, ঘেন পত্রী 

নাই । মনের এ অবস্থা কিদাপে আশঘন কব। ঘাইতে পাবে, আপনি কি 

শন্তগ্রহ করিষা আমাঘ বুঝাইবা দিবেন * 

উ--৫পণণ্ট পল বলিঘাছেন, যাভাদেব পত্রী আছে, তাহাব। সকপ 

বিমঘে তীতাদের স্ীব এগ্সোষপাপন জন্য উদ্দিপ্ন, ধাহাদেন পত্রী নাই, তাহাবা 

ঈশ্বরের সন্তোষসাপনে সত্শীল ॥ যাভাদেব পত্রী আছে, তাহাব। সর্বাদ। 

ঈশ্বাবব ইচ্চা-প্রতিপালনে হব করুন এব পত্রী আপেক্ষ। ঈখবকে ধিক ভাল- 

বাস্থন। ভীহাবা গৃহের সমুদাব কর্তব্য পাপন ককন, কিন ঈশ্বরের প্রতি 

উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীনন্লিপানে পূর্ণবৈবাগোব ভাবে উক্জ্রিষলালন। ও সাংসারি- 

কতা বলি অর্পণ ককন। ঈশ্ববপবাঘণ ম্বাণী পত্রী কর্তক শাগিত হওঘা 

পাপ মনে করিবেন। পত্রীব নহে, ঈশ্ববেব মন্যোম মারন কব। তাহাব জীবনের 

লক্ষ হঠবে। 

(২২) প্র-অনেকেন মত এই মে, আ্রারন্ম মল্পসংগ্যক শিক্ষিতগণ 

কর্তৃক গৃহীত হইবে, সাপাবণ লোকের ধশ্ম উহা কথন হইবে না । এমতে কি 

কোন সত্য আছে? 

উ-_আধ্যাত্সিক ব্রাঙ্গবন্ম সাধারণের ধশ্ম হইতে পারে না। শিক্ষিত 
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এবং অগ্রসর ব্যক্তিগণই কেবল উহা গ্রহণ করিতে ও উহার মন্মজ্ঞ হইতে 

পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিবার জন্য চিত্তাকর্ষক বাহ 

অনুষ্ঠান ও বাস্থাকার দিতে হইবে, কিন্তু এ গুলি পৌন্তলিকতাশৃন্য ও নিদদাম 

হওয়া চাই। সাধারণ লোক কর্তৃক গৃহীত হইবার জন্য উহার ভাবপ্রধান, 

কাখ্য প্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্ প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রাঙ্গধর্মে শিশু এ 

উন্নত আত্মা উভয়েরই আহাধা আছে। 

(২৩) প্র- ব্রাঙ্গের কি মাংসাহার হইতে নিবৃন্ত হইতে হইবে? 

উ--মাংসাহার হইতে নিবৃত্তি ত্রাঙ্গধশ্মের প্রধান মত নহে অগ্রপব 

এবং উপামনাশীল ব্রাঙ্গগণের মধ্যে অনেকে মাংস খান, অনেকে মাংস খান ন।। 

ধাহাবা মাংস খান না, তাহার এটিকে নিরাপদ পস্থ/। মনে করেন । শরীব এ 

আত্মার স্বাঙ্য রক্ষা পায়, এরূপ ভাবে বত দূর সম্ভব, তত দৃব অন্য 

ভোগত্যাগেও তাহারা প্রস্তত। তাহার। সহজভাব ভালবাসেন এবং শোণিত- 

মাংসাম্বাদের ভোগপরিহারপূর্বক জীবনরক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন, তাহাতেই 

সন্তুষ্ট । তাহার! মে সকল কিছুই কবিতে চাহেন ন।, যাহাতে এ দ্রেশে পান- 

ভোজন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবার উত্সাহ দান হয। অন্য ভ্রাতার পথে যাহা 

বস্্, তাহা পরিহার করিতে আমবা উপদিষঈ হইযাছি। 

(২৪) প্র--শ্রীষ্ট কি কোথাও আপনাকে ঈশ্বব বলিযাচ্চেন ? 

উ-_-আমরা যত দূর জানি, শুভসংবাদে এমন একটি প্রবচন নাই, যাহাতে 

তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিরাছেন। ঈশ্বরের পুত্র বলিরা তাহাকে পৃথিবী গ্রহণ 

করিবে, ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া! নহে । খ্রীষ্ট একথা বলেন নাই, 

আমি পিতা । তাহার কথ এই, “আমি এবং আমার পিত। এক” । 

(২৫) প্র-বিশ্বানকি পাপ বিনাশ করিতে পারে? আমি এক মতা 

ঈশ্বরে বিশ্বান করি, অথচ আমার হৃদযে এখনও পাপ আছে। 

উ-বিশ্বান পাপ বিনাশ করিতে পারে; কিন্তু উহা! যথার্থ জীবস্ত বিশ্বাস 

হওয়া চাই। ঈশ্বরে মৃত বিশ্বা অকম্মমণা। পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে অনলবৎ প্রদীপ্র 

বিশ্বাস অপবিভ্রতাবিনাশে অরুতকৃত্য হইতে পারে ন|। 
(২৬) প্র-অনৃষ্ট ও স্বাধীনতা এ ছুইয়ের বিরোধ আমি ভগ্ন করিতে 

পারি না। আপনি কি অন্তগ্রহ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিবেন? 
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ূ উ--অদৃষ্ট বলিতে যদি একান্ত 'অপবিহাধ্যন্ব এবং স্বাধীনতাব অভাব 

বুঝায়, তাহা হইলে অনুষ্ট বলিঘ। কিছু নাই। অকল্যাণ বিধাতাব লিপি, এরূপ 
ভাবে আমরা অদুৃষ্ স্বীকাব কবি না। মান্ধম পাপী হইবে, ইহা অনুষ্টলিপি নহে । 

অকল্যাণ আমাদের প্রকৃতির একান্থ অপবিভাধাত নয, হইতেও পাবে ন|। 

কিন্তু পবিত্র হওয়া মান্ুষেব অদু্গপিপি । পৃথিবী অবশ্যই পবিত্রাণ লাভ কবিবে, 

কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভবপব | এক জন সর্ৰোপবি শাস্ত। বিধাতা 

কক আমরা এমনই শাগিত ধে, আমবা মাই কেন করি না, অকল্যাণ হইতে 

কল্যাণ আলিবেই, আমাদের পাপ ও শ্রাপ্তিব বিরুদ্ধে স্বর্গেব পবিব্রাণদ বাবস্থা 

কাধ্যে পরিণত হইবেই | যাহা ভাল, তাহা করিতে মণুষ়া স্বাবীন। বিপথে 

যাইবার জন্য অদৃষ্ট কর্তক মে অপরিহাধাভাবে বদ্ধ নয়, বরং সে, বিধাত। যাহা 

ইচ্ছা করেন, তাহার অন্রনবণে বন্ধ । এইবূপে ছুইঘেব মিলন হয। 

(২৭) প্র--আম্মোহসর্গ যদি প্রচাবকজীবনেব আদর্শ হয়, তাহা হইলে 

প্রচাবকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন পপ্রতিষ্টিত হইল? এখন কি তাহার! স্বতস্ 

বাম করেন না? মঙ্গলবাডী এবং আশ্রন এ দু কি একই ভাবেব বাহ প্রকাশ? 

উ--প্রচারকেরা আপনাবা যদি গৃহ চাহিতেন, তাহ] হইলে তাহাদের 

মাম্সোংদর্গের ভাবের অন্পপধোগী কাধা হইত | তীাভাবা ঈশ্গব এব" তাহাব 

বাঙ্গা চাহিয়াছেন, কিন্ত বৈবাগোব নিম অন্চসাবে গৃহপ তহসহ সংযুক্ত 

হইঘাছে। তাহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওমা ৪ উপযুক্ত করিম। তোগা 

আশ্রমের লক্ষ্য । এইবপে উপঘুক্ত হইয। তাভাব। গৃহস্থ হইয। ম্বতস্ত বাস 

করিবেন, কিন্ত ভ্রাতিভাবে একত্র মিলিত খাকিবেন। কতকগুপি লোক ও 

পরিবার একত্র বাদ কবিলে তাহাকে আশ্রম বলে। এক দাধারণ মগুলী এবং 

এক মধ্যবিন্দুভূত নিয়ামক কর্তৃত্বের পবিদর্শনে কতকগুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত 

থাকিলে তাহাকে মঙ্গলবাডী বলে। 

(২৮) প্র--কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি কবেন। এ 

নামের ব্যবহার আপনি অন্ত গ্রহপূর্ববক কি সমর্থন করিবেন? 

উ--এমন দেশ কাল আছে, যেখানে যে সময়ে হরিনাম ব্যবহার করিলে, 

বৈষ্ঞবধশ্ম মনে হয় বলিয়া, আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে সত্য ত্রাঙ্গ 

ধর্ম স্থাপিত হইয়াছে এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে 
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এ নাম ব্যবহার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। ইহা বাতীত হরিনাম হিন্দুদিগের 
প্রাচীন গ্রন্থ উপনিষদেও পরক্রন্মে সংযুক্ত আছে। এই নামের অনুকূলে প্রধান 
যুক্তি কিন্ত-_-উহ। অল্লাক্ষর ও মিষ্ট, ইহাই । | 

(২৯) প্র-যাহা শীতিবিরুদ্ধ, তাহ। ঈশ্বরের আদেশ বলিষ। বিবেচন। 
করা কি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন ? 

উ--ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পাবেন না, কবেন না। 
যাহা শীতিতঃ অন্যায,_-যেমন মিথ্যা কথা, অসততা, হত্যা।, ইক্দিয়পরাদণত|,-_ 
তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোবী, স্থৃতরাং ঈশ্বর কখন তাহা আদেশ কবিতে পাবেন 
না। “ঈশ্বরের আদেশ” এবং “নীতিতঃ ঠিক” এই ছুই প্রতিশব্দ । থাহা 
কিছু ভগবান্ আদেশ করেন, তাহা ঠিক হইবেই। যাহা কিছু তিনি নিষেধ 
করেন, তাহাই অকল্যাণ । ঈশ্বর যদি বিবেকের মধ্য দিযা কথা কন, হাহা 
হইলে তাহার সাক্ষাৎ আদেশ কেমন করিয়। তাহা হইতে ভিন্ন অথবা বিকদ্ধ 
হইবে? তিনি সর্বদা একই রূপ। তাহার শিক্ষা কখন আপনি আপনার 
খণ্ডন হইতে পারে না। 

(৩০) প্র-খীষ্ট ও চৈতন্যকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে? 
উ--শ্বরীষ্টকে ভালবাস| এবং সম্ভ্রম করাও সম্ভব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 

চৈতন্যেরও অন্ুরক্ত শিষ্য হওবা সম্ভব। খ্রীষ্ট আজ্মোসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে 
সম্পূর্ণ জীবনোতসর্গ প্রদর্শন করেন । চৈতন্য প্রেমের উৎকট উদ্ম ও কোমলত।, 
ভাবপ্রদীপ্ততা এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রঙ্কত বিশ্বামী যদি চৈতন্যেব 
ভাবে খ্রীষ্টের নিকটে যান, তাহ] হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং 

স্থমি্ভাব সহ হ্বদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। সে ব্যক্তি বাধ্য জীবস্ত ইচ্ছা 
সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং স্ৃকোমল উৎকটানুরক্তহ্বদয়ে তাহাকে 

ভালবাসিতে পারে । 

(৩১) প্র--দীক্ষান্ু্ান কি ব্রাঙ্গমসাজে অবশ্বানুষ্ঠেঘ ? উহা! ছাড়া কি 

পরিত্রাণ হয় না? 

উ--ঈশ্বরের দৃশ্যমগ্ডলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্শেব সঙ্গিলাভ হস্তগত 
করার উপায় বিনা এ অনুষ্টানে আব কোন মূল্য নাই। এ সকল লাভ ছাড়া 
অন্ুষ্ঠটানগত কোন মূল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের সঙ্গে উহার কোন 
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নবন্ধ নাই। যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই, উভষেই 
দবর্গরাজ্যের নিকটবর্তী হইতে পারেন । তবু আমরা এই অনুষ্টানসকলকে এই 

দন্য' করিতে বলি যে, পরম্পরের উন্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে সত্য- 

প্রচারের জন্য যথাথ বিশ্বািগণের পক্ষে দৃঢতব শ্রাতভাবে দলবদ্ধ হওয়া 

প্রযোজন। 

(৩২) প্র-আমাদের আচাধ্যের শেষ টাউনহলেব বক্ততাব ( ৯ পু্গাঘ ) 
পশ্চালিখিত এই কথাগুলি দেখিতে পাই £-*বৃত্তাকার ক্রোতের আগ্নে পশ্চাতে 

উদ্ধে অধোতে তাহার (শ্রীষ্টেব ) আত্ম! যখন গতাঘাত কবিতেছিল, তখন 

তিনি ভূতকালে, এমন কি স্থষ্টির পূর্বের এবং ভবিষ্বুতে, বিচাবাসনেৰ সন্মুখে 
মৃত্যুর পব সমবেত বিশ্বাসিগণকে পুবস্কার এবং ভঙ্সনা কবিতেছেন, এই ভাবে 
আপনাকে দেখিতে পাইলেন ।” ইহাব সঙ্গে আমি এ কথাও বলিতে পারি 

যে, সেণ্ট জনেব ৫ম অধ্যায়ে এই গ্রবচনটি পাওয়| যাধ £--“"কাবধণ পিতা কোন 

মানতষেব বিচার কবেন না, কিন্ধ সমুদযেব বিচার পুনে হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন 

যে, সকল মান্ম পুক্রকে সম্মান কবিবে , এমন কি, ঘেমন তাহার পিতাকে 

সম্মান করে, তেশনি সম্মান কবিবে।” এসকল প্রবচনেব অর্থ কি, আপনি কি 

ন্ুগ্রহপূর্বক বুঝাইয়া দিবেন ? 

উ--যে নীতির বিধানে মন্তষ্গণেব পবস্পবপঙ্দন্ধে পরিচালিত হওয়। 

সমুচিত,শশ্রীষ্ই আপনাকে তাভাবই ঘনীভূত মুপ্তি বলিঘা প্রকাশ কবিলেন। 

খীষ্ট অর্থ--আর কিছু অপেক্ষা তাহাৰ জীবনের যদি পোন অথ থাকেন 

“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমাব ইচ্ছা নহে ।” তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার 

প্রতিনিধি ছিলেন । সেই ইচ্ছা বা সেই নীতিব বিধি, যাহা তাহার জীবনে 

এবং শিক্ষাতে, বিশেষতঃ পর্বতোপবি উপদেশে তৎকর্তৃক 'ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 

তদন্রনারে তাহার অন্গামিগণ বিচারিত হইবেন । তাতাদেব নিকট তিনি 

কেবল শিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্তু তিনি কার্যোর বিপ্ি, জীবনের 

ব্যবস্থা । সকল দেখে সকল কালে তীহারা সেই ব্যবস্থায় বিচার্ধা, এবং 

পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষামধো তত্পালনে তাহারা সম্পূর্ণ দায়ী। যেকোন 

স্ববিধার নীতির ব্যবস্থা তাহারা নিজ হস্তে করিয়াছেন, সে গুলিকে পরীক্ষা- 

কালে আপনাদের বিধিলজ্ঘনের হেতুবাদরূপে তাহারা উপস্থিত কবিতে 
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পারিবেন না । যখন তাহারা বিবেকসিংহাসনসন্নিধানে বিচারিত হইবেন, 

ব্যবস্থার প্রতিনিধি ঈশা হয় তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন বা দণ্ড দিবেন। খর 

হইতে তাহার। সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাহাদিগকে আলোকিত করেন। 

অপরাধীর্দিগকে শান্তি দেওয়ার জন্য এবং ভঙপিন। করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা 

কারে নিত্যকাল তাহাদের হৃদয়ে থাকেন। তিনি তাহাদের নিকটে আলোক 

ও বিচার উভঘনই । 

(৩৩) প্র--যদি সান্ত হইতে অনন্ত মনে আসে, তাহা হইলে অনন্ত 

ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন কি নন? 

উ--ইহা সত্য যে, আমাদের প্রেম দিয়া ঈশ্বরৈর প্রেম, আমাদের শক্তি 

দিরা ঈশ্বরের শক্তি আমরা অনুভব কবি, কিন্তু আমরা আমাদিগকে তাহার 

স্বূপসমূহের পরিদাপক করি না। যদি আমবা তাহা! করিতাম, তাহা 

হইলে নিশ্চয়ই মানবভাবাপন্নতা হইত। এরূপ করিলে আমরা ঈশ্বরকে কখন 

কেবল প্রেমে আচ্ছাদিত করিতাম না, প্রেমের পীমা-_ক্রোধ, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, 

পক্ষপাত প্রভৃতিতেও আচ্ছাদিত করিতাম। ঈশ্বরের স্বরূপে যখনই আমর| 

অনন্তত্ব যোগ করি, তখনই ঈশ্বরের মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়। 

(৩৪) প্র-ব্রাঙ্জের মতবিশ্বাসে অমরত্বের মত প্রয়োজনীয় নহে, 

প্রোফেসর নিউম্যান মনে করেন। যদি এই মত কেহ ছাড়িয় দেন, তবে 

কি আপনি মনে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধাম্মিকতা 

বাধা প্রাপ্ত হয়? 

উ--অমরত্ের মত বিন। ব্রাঙ্গের মত বিশ্বান অপূর্ণ । যেমন তিনি ঈশ্বরে 

বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্বে বিশ্বাস করিতেও সমানবাধা । 

যেহেতুক. ছুইটিই অপরিহারা «ও অভেগ্ভভাবে একত্র মিলিত। অদ্ধ সত্য 
ত্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি পরলোকসম্পকীর সত্য অগ্রাহ্থ করেন, তিনি 

তত দূর অসত্যান্থুসরণে দোষী, এবং তাহার মতবিশ্বাফের অসত্যত্ব জন্ত তিনি 
দুর্ভোগ ভূগিবেন ৷ তাহার চরিত্রেরও ক্ষতি হইবে, কেন না নীতিসম্পকীণ 

শাসনের ভাব তাহাতে শিথিল এবং ঝাপসা ঝাপসা হইবে এবং তাহার ঈশ্বরের 

হ্যায় ও পবিত্রতার প্রতি সম্ভ্রম মূলশূন্ত কল্পনা প্রমাণিত হইবে । এ মত 
বাতীতও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি অর্জন করিতে পারে) কিন্তু উহ্না 
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নীতির ছায়ামাত্র, উহ! সে ধশ্ম নহে, স্বগ যথার্থ পূর্ণাকার যে ধশ্ম চান, যে ধশ্ম 

পবকালে ঈশ্বরের নীতির শাসনের পৃণতা ও পিদ্ধতাতে বিশ্বাস দ্বারাই কেবল 

অন্থুভবগোচর করা যাইতে পাবে। 

( ৩৫) প্র--প্রচারকগণের পত্রীগণকে তাহাদেব স্বামিগণের সাধনরেশ 

কতদূর বহন করিতে হইবে? ইহা কি তা নহে যে, প্রচারকগণ তাহাদের 

ধাধ্যে আহৃত হইয়াছেন, তাহাধিগেব পত্রীবা নহে? তবে কেন তাহাদের 

স্বামীদিগের ত্যাগজনিত ছুঃখশোকের ভাগী করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য 
কব হইবে? 

উ--ভারতবধীয় ব্রাঙ্গদমাজ প্রচারকগণেব পত্রী ও সন্তানদিগকে বৈরাগাত্রত 

গ্রহণ বা আচরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহা কেবল প্রচারকগণের 

প্রতিই খাটে । আমাদের মণ্ডলী মণ্ডশীব কোন সত্যের উপরে দারিদ্য বল- 

পূর্বক চাপাইতে পারেন ন|। এঘ সকল ব্যক্তি ধনের দেবা পরিত্যাগ করিয়া 

ঈশ্বরের জন্য দরিদ্র হওয়া মনোনীত কবেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন। 

পত্রী যদি বৈরাগ্যবিধি-গ্রহণে ইচ্ছ। না করেন, ত্রাঙ্গঘখাজ তাহাকে ভরণপোষণ 

ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য। যদি তিনি তাহাতে স্থখী না হন, হইতে পারে, 

উহার কারণ প্রচারবিভাগে অথেব অল্পত।। ইহা স্বাভাবিক যে, স্বামিপরায়ণা 

পত্রী কতক পারমানে প্রচারক স্বামীব উদ্বেগ ও ক্লেখের নমভাগিনী হইবেন । 

পরা যাহাতে তাহার পন্থান্ুনরণ করেন এবং উভয়ে দারিদ্র্য এক হয়েন, এবপ 

প্রএাব পত্বীর উপরে ম্বামার বিস্তার কর অপেক্। আর কিছুই ভাল হইতে 

পারে ন।। যতদিন পধ্যন্ত তাহা ন। হইতেছে, বর্তমান অপামপ্জশ্ত থাকিয়া 

যাইবে এবং সমাজ 'প্রচারককে বৈরাগ্যোপযোগী সামান্য আহাধ্য দিয়া, তাহার 

পত্রী ও লম্তানগণকে পারমাণমত মাপিক বৃত্তি দান করিবেন। 

(৩৬) প্র-বর্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন, 

উপনিষদ তাহাকে নিগুণ বলেন, খুষ্ট বলেন, “ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই।” 

আপনি কোন অর্থে ঈশ্বরকে জ্ঞেয় বলেন ? 

উ- ঈশ্বর অনস্ত, এজন্য যদ্দিও মন্ুস্তজ্ঞানের অতীত বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়, 
মানবীয় গুণ বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়। যদিও তিনি নিগুণ, আত্মা বলির। 
যদিও তিনি দর্শনাতীত এবং অদৃশ্য, তথাপি তাহার প্রকৃতি আংশিক ভাবে 

১৭২ 
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আমাদের বিদ্িত। তাহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কতক পরিমাণে 

আমরা বুঝি । 

(৩৭) প্র-তামাদের মগুলীর আচাধ্যের নামে মনুয্যপূজার উৎসাহ- 

দানের অভিযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে । যদি অসত্য হয, আপনি কি 

উহা পুনরায় অসতা বলিয়া ঘোষণ| করিবেন? এ সকল মিথা|। উচ্চাবিত 

হইব মাত্র প্রতিবাদ হওয়। উচিত । 

উ-বিধাতার নিয়োগে শিক্ষা ও সাহায্যদানের জন্য নিযুক্ত, ধম্মসন্বদ্ধে নেত। 

ও মূলাবান্ বন্ধু বাতীত অন্ত কোন ভাবে তাহাকে দেখেন, এমন এক ব্যক্তি, 
আমর| যত দূর জানি, আচাধ্যের বন্ধু বা অন্টব্তিগণের মধ্যে নাই । তাহাকে 

পুজা করার ভাবমাব্রও তাহািগের নিকটে পাপ, এবং অতীব স্বণার্হ। প্রাচ্য 

জাতিৰ অতুযুক্তিপ্রিষতাবশতঃ তীহাকে সম্ভাষণকালে সমযে সময়ে অতি 

দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল কেবল তীাহারই প্রাত প্রয়োগ হয়, তাহা নহে, 

অনেক সময়ে অন্যান্য ব্রাঙ্গেব প্রতিও প্রযুক্ত হইঈরা থাকে । আচাধা ঘদদি 

মনুষ্যপূজায় সায় এবং উত্সাহ দিতেন, তাহ। হইলে আজ উহা! ভীষণ পরিমাণে 

বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে যে অতিরিন্ 

সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিকৎসাহ দান করাতে এবং 

যে ভাবোচ্ছাসে এরূপ হইরাছিল, আস্তে আস্তে তাহা হ্রাস পাইয়া যাওয়াতে, 

উহা! অপ্রচলিত হইয়া! পডিযাছে। ইহাতে যে সায় এবৎ উতৎপাহ দেওয়া হয 

নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, দই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বাক্তি এজন্য ধম্মতাগ 

করিয়াছেন। দুইজন ব্রাঙ্ম আস্তে আস্তে বিরুত ভাবোচ্ছাসের দিকে গিয।- 

ছিলেন; তাহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আচাধা আপনাকে অন্তুতক্ম। 

ভবিষ্যদ্বেত্বা বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তিনি ইহ। করিলেন না, তীহাবাও 

শীপ্র ছাড়িয়। গেলেন এবং কর্তাভজার ধন্ম আলিঙ্গন করিলেন। 

(৩৮) প্র-থিয়োডার পার্কার বলেন, “যদি আগামী কলাই আমি 

সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহাধ্য 

শৃস্ত উৎপন্ন হয়, তাহারই মত আমার নিকট আমার পিতৃপিতামহ হইবেন। 

প্রবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ বিধি আর আমার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে না। নীতি 

একেবারে অন্থহিত হইবে ।” এখানে যে যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা! 
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কি. সুদৃঢ়? কোন অপৌরুষেষ গ্রন্থ বা অদ্ভুত ক্রিয়া বিশ্বাস কবি না, 

ইহা শ্বীকার করিয়া লইয়া পবলোকেব অস্তিত্বের সুদ প্রমাণ আমরা কোথা 

হইতে পাই? 

উ-_পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চযই শস্তহিত হইঘা যাইবে, 

এই যুক্তি কেবল অবিশ্বাসেব অসৎ ফল প্রদর্শন করে , কিন্ধ আমব! অমবজ্কেব 

মতেব প্রতিপোষক প্রমাণ বলিষ। গ্রহণ কবিতে পাবিনা। আম্মসত্তার এক 

অভিজ্ঞ হইতেই প্রকুষ্ট যুক্তি উপস্থিত হঘ। ঘে ব্যক্তি আম্মাতে এবং ঈশ্বরেতে 

বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । 

(৩৯) প্র-মেস্তর বয়সি সম্প্রতি তাভাব একটি উপদেশে বলিয়াছেন, - 

"তিনি (কেশবচন্দ্র) বাপ্টিষ্ট জনেব সঙ্গে, তাহাব পর ঈশাব সঙ্গে, তাহার 

পব প্রেবিত পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাংকাবেব কথা বলেন, এবং এই সকল 

সাক্ষাংকাবের দৃষ্টিভ্রান্তি বিনা আব কিছু মূল আছে, বিশ্বাস করিবাব যদিও 

কোন কারণ নাই, তথাপি ইহা ধিশ্বা কবিবার কাবণ আছে যে, এই সকল 

বাক্তিব ভাব তিনি গভীরভাবে পান কবিযাছেন।” এই সকল চাক্ষুষপাক্ষা২- 

কাবের বাস্তবিকতায় আমি কখন নিশ্বাস কবি নাই। আমাব একপ বিশ্বাস 

করা ঠিক কি না, আপনি কি অন্ুগহপূর্দক জ্ঞানাইবেন? 

উ-_-আচাধ্য বক্তৃতায় স্পট বলিয়াছেন, তাভাব গীবনে কথন দশ্মসপ্ধান্ধ 

স্বপ্রদর্শন হয় নাই। যখন তিনি এক জন প্ররূত বাঙ্গ, তখন চাক্ষুষ 

সাক্ষাৎকারে তাহার বিশ্বাস নাই, এবং সে সকলকে তিনি নিয়ত দুষ্টিত্রান্থি 

মনে করেন । যদি তাহাব সম্মুখে জন বাঈশা বা পল চাক্ষুম প্রত্যক্ষভাবে 

উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি দৃষ্টিত্রান্তি এবং ছাদ্রামুগ্তিমাত্র জ্ঞানে 

তত্প্রতি উপহাস করিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিষাছেন, কখন তাহার 

চাক্ষুষ দর্শন হয নাই। তাহাব এবূপ বলাব অভিপ্রায় এই যে, যখন 

তিনি শুভসংবাদ পড়িতেছিলেন, তন্মধ্যে যে তিন জনের জীবন্ত চরিত্র লেখ। 

আছে, তৎসহ তিনি অধ্যাত্ভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। মৃত অঙ্গ 

নয়, কিন্ত গ্রস্থের জীবন্ত ভাব তাহার সম্মুখে দাড়াইয়। অগ্রিময় জীবন্ত কণা 

তাহাকে বলিয়াছিল এবং সে কথা তীহাকে স্তস্তিত করিয়াছিল। স্বর্গগত 

ধষিগণের আত্ম! নহ যোগসন্বন্ধে ব্রাহ্মধর্দের বিকারশূন্য যে মত, সেই মত তিনি 
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প্রচার করিয়াছেন, তণ্ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। প্রতোক ব্রাঙ্মের জীবনে প্রতিদিন 

এ প্রকার যোগ সম্ভব । | 

(৪০) প্র--আচাধ্য যখন ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণকে পবিভ্রচারিত্ 

বলেন, তখন কি এই অর্থে উহা বলেন যে, তাহারা পাপশূন্য? 
উ- পূর্ণ পবিভ্রতা৷ কেবল ইশ্বরেরই । ভবিষ্যবেত্তা মহাজনগণের সম্বন্ধে 

আচাধ্যকে এইব্পপ অনেকবার বলিতে শুনা হইয়াছে যে, তাহাদের গুণাগ্ুণ- 

সম্বন্ধে মত প্রকাশে আচাধ্যের ক্ষমতা নাই এবং অধিকার নাই। তাহার 

ভাব এই যে, তিনি বিচার করিবেন না, কেবল সসম্তরম প্রণত হইবেন। 

তাহাদের নীতিঘটিত চরিত্রসন্বন্ধে বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার 

নাই; কেবল ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যবেত্তা মহাজন বলিয়া তিনি তাহাদিগকে 

ভালবাসিবেন এবং সন্ত্রম করিবেন । 

উপরে যে সকল প্রশ্ব ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহ ছাড়া আরও 

সাতটি প্রশ্ন উত্তরপ্রদ্দানার্থ মিরারে প্রকাশিত হইয়াছিল । এ সকল প্রশ্নের 

কোন উত্তর পত্রিকায় নিবদ্ধ নাই । মনে হয়, সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্নেব 

কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অন্যথা এ সকল প্রশ্রের ভিতরে এমন কোন 

গুরুতর কথা ছিল না, যাহার উত্তর দেওয়া কেশবচন্দ্র সদ্যুক্তি মনে করেন নাই। 

এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশত্তম প্রশ্নের 

উত্তরেই আছে; আবার কেন ঈদুশ প্রশ্ন করা হইল, আমর] বুঝিতে পারি 

না। প্রশ্নটি এই--“আচাধ্য আপনার সম্বন্ধে বক্তার বলিয়াছিলেন £- 

'এক জন অপুণ্যাত্ম! ভবিষ্যবেন্তা মহান নীতিসঙ্গত যুক্তিতে অসম্ভব ।' 

কৃষ্ণ তবে কি?” যখন আচাধ্য বলিতেছেন-_-তাহাদের ( মহাজনদের ) 

নীতিঘটিত চরিত্রসঞ্ধদ্ধে বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই,” 

তখন আর এ প্রশ্ন কেন? সাধারণ লোকে যে কুৎসিতচরিত্রতা শ্রীকষ্ে 

আরোপ করে, কেশবচন্দ্র তাহা অণুমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 

না, ইহা আমরা তাহার মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তিনি শ্রীরুষ্ষকে কি 

ভাবে দেখিতেন, তাহার আপনার লিপি ও উপদেশে প্রকাশিত আছে। 

শ্রীকষ্ণ প্রেমধন্মের আদিপ্রবর্ত়িতা, শ্রীচৈতন্য সেই ধর্ধের সংস্কারক, ইহাই 
কেশবচজ্জ্রের বিশেষ মত । 



৬গ 

উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক 

ধন্মতত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০* শক ) এই উত্সবের বৃত্তান্ত (১) 
এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন :-একবর্ধ কাল ছুঃখকর ঘোর পরীক্ষার পব 

আনাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সমুদায় পরিতপ্তকে শাস্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ 

করিলেন । প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘন মেঘের সঞ্চাব হয় এবং উহার দৃশ্যাই 

সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব-প্রারস্তের কতিপয় দিন পূর্বের প্রার্থন। 

উপাসনায় যে ঘন মেঘের সঞ্চার হয়, উহা উৎসবের দিনে গ্রচুর পরিমাণে 

শাস্তবারি বর্ষণ করিয়া, সকলের ত।পিত আত্মাকে চিবস্ুুশীতল করিয়াছে। যিনি 

এবারকার উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি আর কখন ঈশ্বরের অনুপম 

অলৌকিক করুণায় নিরাশ হইতে পারেন? উতসবানন্দবিধাতা পরমেশ্বরের 

সম্মুখে, কৈ নিরাশার ঘন অন্ধকাব তো ক্ষণকালের কম্যও তিষ্টিতে পারিল 

না? ভিনি আপনি গম্ভীরম্বরে নিবাশকে আশা দিলেন, নিরুৎসাহীর উত্সাহ 

বদ্ধন কবিলেন, অবিশ্বানীর অবিশ্বাম খণ্ডন করিলেন, সন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃতবারি 

বর্ণ করিলেন। আমাদিগের সংশয়, ভয় ও অল্পবিশ্বান নিমেমের মধ্যে 

আকাশে বিলীন হইল । জীবন্ত ঈশ্বব ব্রাঙ্গদমাজের প্রাণ হইয়া অবস্থিতি 

করিতেছেন । তিনি কোন ঘটনাকে আপনার মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত 

না করিয়া নিরন্ত হয়েন না। এবারকার সমুদা় পরীক্ষা ও বিপদ আশা, 

উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল । আমরা কিরূপ কথায় করুণাময় পরম- 

পুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । 

তাহার অন্থপম করুণ দেখিয়া আমাদিগকে একাস্ত অবাক এবং নিস্তব্ধ হইতে 

হইয়াছে । আর কি বলিব? সহ্ত্র পরীক্ষা বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের 

মন আর কখন অবসন্ন না হয়। যে পরিমাণে পরীক্ষাবিপদ্, সেই পরিমাণে 
৯ শশিশীাশীটিশি পাশা -শিশিশািশীশীশি টি ৯ পে শশী টি শা তি 

(১) উৎসবের পূর্ণ বিবরণ ১৮** শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফান্তনের এবং ১৬ই ফান্তুনের 

ধর্দতস্বে ত্রষটন্য। 
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শান্তিবারিবর্ষণ, উত্পাহানন্ববদ্ধন, ইহাতে যেন আমাদিগের চিরদিনের জন্য 

স্থিরতব বিশ্বাস অবস্থান করে ।” | 

“রলনাযন্ত্র” বিষয়ে উপদেশ 

ণহী মাঘ, ১৮০০ শক (১৯শে জান্তযারী, ১৮৭৯ খৃঃ) রবিবার প্রাতে ও সন্ধা।- 

কালে সঙ্গীত ও সংকীর্তন হইযা উত্পবের আরম্ভ হয়। সায়ংকালে কেশবচন্দ্র 

যে উপদেশ দেন, তাহাতে রসনার আশ্চ্ধযক্ষমত। সকলের মনে বিশেষ ভাবে 

মুদ্রিত করিয়! দেওয়। হয়। “রসনার সঙ্গে অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ? 

রসনাদ্বারা মিষ্টরস আম্বাদন করা যায়, মিষ্টকথ! বল। যায়, এই কথাই সকলে 

জ্ঞানে; কিন্তু ইহাতে যে পারমাথিক রহন্ত নিহিত আছে, তাহ! কে জানে? 

আমি বশি. রস্নার মধ্যে স্বর্গের চাবি রহিয়াছে । বিবেচনা করিয়া দেখ, যত 

্ণ ন। রসনা বলিতে পারে, আমি ঈশ্বরকে দেখিযাছি, তত ক্ষণ স্ব্গরাজ্ঞা 

অন্ধকাবে আচ্ছন্ন; আর যখন রসনা বলিল, ঈশ্বর-দর্শন হইল, তখনই 

স্বর্গের বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল হইয়! জিহব। দ্বারা যেরূপ বলে, সেইরূপ 

হইতে পারে । মানুষ জিহ্বা দ্বাবা বলুক, আমি বৈরাগী হইব, সে নিশ্চয় বৈবাগী 

হইবে । মান্তৰ কেবল জিহবাদ্বারা বলুক, আমি ভবসাগর পার হইব, সে ভবসাগব 

পার হইয়! বাইবে ।” এরূপ হয় কেন? “কথাই ব্রঙ্গ। ঘে কথা বলিতে পারিল 

না, যে শব্ধ কবিন না, সে ব্র্জেব বল পাইল না।” “রসনার বাণী আব 

ব্রহ্ধবাণী একই । ব্রক্ষবাণী রসনার শব্দ, সামান্য বস্তু নহে।” কেশবচন্ত্র 

এরূপ বলিলেন কেন? রমনা হৃদয়ে দাস, হৃদয় যাহার যদ্রপ, রসনার 

কথাও তাহার তদ্রপ। কপটাচরণে রসনাকে অনৃতবচনোচ্চারণে লোকে 

নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্ত রদন। একটু অবকাশ পাইলেই এমন কথ! কহিয়া 
ফেলে, যাহাতে সকল কপটাচরণেব আবরণ উন্মোচিত হইয়। যায়। 

ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদারের বক্তত! 

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী ) ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার “আমি ভারতবধীয় 

ব্রাঙ্গদমাজ কেন পরিত্যাগ করি নাই” এই বিষয়ে ত্রহ্ষমন্দিরে ইংরাজীতে 

বক্তৃত। দেন। তিনি বক্তৃতার চরমে যাহ। বলিয়ছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া 

আজও হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়। পতুষাররাশি পর্বতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে 

পারে না, বুক্ষ তাহার উত্পত্তিক্মি হইতে উতপাটিত হইয়। জীবিত থাকিতে 
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পাবে না, মত্স্ত তাহার নিবাল জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের 

আহ্লাদ রক্ষা করিতে পাবে ন[ তবে আমি যেখানে জীবন এবং উন্নতি 

লাভ করিয়াছি, সেই বাুমগ্ুলী হইতে আমাব আত্মাকে কিৰপে বিচ্ছিন্ন 

কবিব? ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবরীধ ব্রাঙ্গগমাজে আমাব আত্মা উন্নতি 

সাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় উহাবই ভূমিতে মূল বদ্ধ করিয়াছে, উহারই উচ্চ 

শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস 

কবিযাছে; এখন এত বসে সেই মাতসগাজেব বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, বিবাদ 

বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়া, কি চর্ণ বিচুর্ণ হইতে পাবি? এই আমাব 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজ পরিত্যাগ না৷ কবাব যুক্তি । ঈশর তীহাৰ গৃহ পবিত্যাগ 

করিবার ক্ষমতা আমা হইতে কাডিঘ। লইযাছেন |” 

মঙ্গলবাডী প্রতিষ্ঠ। 

মই মাঘ (২১ শে জাচ্য়াবী) মঙ্গলবাব প্রাতে কেশবচন্দ্রের গৃহের 

দৈনিক নিয়মিত উপাসনার পর, সমবেত বন্ধুমগ্ডলী একত্র সঙ্গীর্ভন করিতে 

কবিতে তথা হইতে বহির্গত ভইরা, নৃতন নিশ্মিত প্রচাবকগণেব বাসগৃহে 

উপনীত হন। তথাধ '্রার্থনানন্ুর গৃহপ্রতিষ্ঠ। এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ 

হঘ। কেশবটন্দ্র যখন কলুটোগাব পৈতৃক বাটী হইতে বহিগত হইযা, 

অপাব সাকুলার রোডস্থ গৃহ আপনার খাসস্কান নিণয় করেন, সেই হইতে 

প্রচারকগণের গৃহ নিম্মাণ হয়, এজন্য কেশবচন্দ্র বাস্ত হন। এই উদ্দেশ্যে 

তিনি আপনার ভূমিথগ্ড হইতে অন্মান সত শত টাকা মুলোর ভূমি প্রচার- 

বিভাগে দান করেন। এই ভমিথণ্ডের উপর গৃহ-নিশ্মাণ হয়। এই গৃভ 
নঙ্গলবাড়ীনামে আখ্যাত। এক দিন ভক্তিভাজন প্রধানাচার্ধা মহাশয় কেশব- 

চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কমলকুটীরের তদানীস্থন 

গাডীবারান্দায় ফাড়াইয়া মঙ্গলবাড়ী ও তৎসংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয়া 

আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সমুদায় যোগপ্রভাবে হইয়াছে । মঞ্চল- 

বাড়ীর জন্য যে দান সংগ্রহ হয়, তাহাতে ভূমির মূল্য ধরিয়া ১,৬০৬ টাকা 

আইসে, এ টাকা বাঘ হইয়া আরও কিছু টাকার প্রয়োজন থাকে । 

ঘোর পরীক্ষামধ্যে প্রচারবিভাগ সম্বপ্ধে ভাই কান্তিচন্ত্রের বিশ্ব(সবুদ্ধি। 

এই দিন (নই মাঘ ), অপরাহেে এলবার্ট হলে ব্রাঙ্গগণের সাধারণ সভা হয় । 
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সভায় ভাই কান্তিচন্্র মিত্র প্রচারবিভাগের আয় বায় পাঠ করেন। এই ঘোোব 

আন্দোলনের পমধষে 'প্রচারকগণের উপজীবিকাবিষয়ে তাহাকে কি প্রকাব 

পরীক্ষা নিপতিত হইতে হইয়াছিল এবং সেই পরীক্ষা তাহাব বিশ্বাস ব্ধিত 

করিয়াছিল, তাৎকালিক ধন্মতত্বে লিখিত এই কয়েকটি কথায় উহা বিলক্ষণ 

প্রকাশ পাইবে £ “প্রচারকগণের উপভ্ীবিকা-সন্বন্ধে এ বংসর কাধ্যাধাক্ষ 

মহাশরকে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সম্তভতি ল্ঘ| 

প্রতিদিন প্রায় ষাইট জন বান্তিকে তাহার আহার যোগাইতে হয়। আহার ব। 

অন্য কোন বিষষে খণ পাইলেও, খণ করিবার বিধি না থাকাতে, তাহাকে 

সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, 

যে দিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাধ্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বপিয়া থাকিয়া, 

যেখান যেখান হইতে অর্থ আমিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে তিনি নিবাশ 

হইয়াছেন। কল্য কি হইবে, ততৎসন্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি ঘে 

স্থান হইতে কিছু আনিবার সম্ভাবনা ছিল ন|, সেই স্থান হইতে অর্থাগম 

হইয়া, তাহার চিন্তু| অপনধন, করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং 

ুম্ম,লোর মধ্যে যেরূপে একটি স্থুবৃহৎ পরিবার নিতা আহার লাভ করিয়াছে, 

তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বইস্তে প্রতি- 

পালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা কবিবেন। ঈদৃশ গুরুভাব 
তিনি নিজে কহন করিতে একান্ত অসমর্থ । যদি তিনি এ সম্বন্ধে আপনাব 

উপরে নির্ভর করিতে যান, তীহাকে একান্ত হতাশ্বাস হয়া পড়িতে হয়। 

এবারকার ঘটনায় তাহার বিশ্বাস সমধিক বদ্ধিত হইয়াছে এবং বিধাতাব 

অপার করুণার জনা তিনি চিরকতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।” ব্রাঙ্গমমাজে 

এবার যে বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্ত সভার পক্ষ হইয়৷ সভাপতি দুঃখ 

ও উহা মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন । এ সম্বন্ধে কেশবচন্তর 

মাহা বলেন, তাহা পৃর্ব্বে (১২৭৭ পৃষ্ঠায় ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

"আমি কি প্রত্যাদিই্ট মহাজন” নিষয়ে বক্ত তা ও তৎদন্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণের মতামত 

১১ই মাঘ (২৩ শে জানুয়ারী ) অপরাহ্ণ পাচ ঘটিকার সময় টাউন হলে, 

“আমি কি প্রত্যাদিষ্টনহাজন” বিষয়ে কেশবচন্ত্র বক্তৃতা! (বঙ্গানুবাদ ধম্মতত্বে 

্রষ্টবা )দেন। প্রায় ছুই সহম্্ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেভারেও ভাক্তার 
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থোবরণ, রেভারেও্ড কে, এস, ম্যাক্ডোনাল্ড, রেভারেও্ড মেস্তর আইষ্টন, 

বেউারেগড সি এইচ এ ভল, জেনারেল লিচ ফিল্ড, মেস্তর এবং মিস্ট্রেস জে বি 

নাইট, মিস ষ্রেগু, ভাত্তশর ডি বি স্মিথ, মেস্তর ইউল, মেস্তর ওয়াষ্টালস” মেন্তর 

বিডল্, মেস্তর সি টি ডেভিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্মদ সি এস আই প্রভৃতি 

শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। “হলটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল এবং কলে অতি উতংস্তুক 

অন্তঃকরণে, স্থির শাস্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। বক্তৃতার ওজস্থিতা, 

তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হইয়াছিলেন, একটি নিশ্বাসও তদ্ঘিরুছ্ধে 

শিপতিত হয় নাই |” তখন হয় নাই বটে, কিন্তু কমেক দিন মধ্যে এই বক্তৃতা 

লইয়! প্রতিবাদকারিগণমধ্যে মহাহুলস্কুল পড়িয়া যায়। এই বক্তৃতার মধ্যে-এই 

কয়েকটি অংশ প্রতিবাদকারিগণের লক্ষ্য স্থলে পতিত হইদ্বাছিল £--(১) কেশব- 

চন্দ্রের বিশে ভাব--“অবশ্য আমার নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের 

মত আমি নহি । বিশেষ ভাব থাকাতে এই দণ্ড (তাহাকে বুঝিতে না পার) 

আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে ।” এই বিশেষ ভাব--অল্প বয়সে বৈরাগ্য ; 

কল্যকার জন্য চিষ্থাত্যাগ; বিবাহিত হইযাও যেন পত্বী নাই, ঈদৃশ ভাব; 

অনুতাপ; ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্বস্ব করা, শাখ্ করা; স্বদেশ, ধম্মসমাজ ও ঈশ্বরের 

রুপার নিকট আত্মবিক্রয় ; স্বয়ং অজ্ঞানী, প্রার্থনাযোগে জ্ঞানলাভ; প্রকাণ্ড 

অট্টালিকা মধ্যে কুটারে বান; ভাবের উত্তেজনা হইলে জলস্ত বাক্য উচ্চারণ) 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণ; স্বরং ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ; বিবিধ 

পাপের সম্ভাবন। হৃদয়ে বিদ্যমান; অথচ পাপী জানিয়াও হাদয়-কুটারে ঈশ্বরের 

আগমন ; বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, বিজ্ঞানবিরোধী মত দূরে পরিহার । (২) সত্য- 

প্রচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের অভাব; ঈশ্ববের আদেশে কৃত কাধোর 

জন্য তিনি দোষী নহেন, যদি দোষ থাকে, তাহা ঈশ্বরের । (৩) তিনি যে 

সত্যঞএচারের জন্য নিযুত্ত, বিরোধীও সে সত্য গ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চয় 

গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে কেহ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়। 

লইতে পারে না৷ 

প্রতিবাদকারিগণ এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া, আপনারা কি বলিয়াছেন, 

একবার তৎ্প্রতি শ্রবণপাত করা যাউক। তাহারা বলিতেছেন, “যে এক 

ঝক্তির হস্তে তাহারা (ক্রাঙ্গের। ) ব্রাহ্মধর্দমের কল্যাণের ভার দিয়া আপনারা 

১৭৩ 
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নিশ্চিন্ত হইয়। বসিধাছিলেন, তিনি এখন কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন। থে 

পবিদ্র দিনে রামমোহন রায় একমাত্র অভ্রান্ত অদ্ধিতীয় পরব্রদ্ধের উপাদন। 

প্রচাব করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এই নগঁৈব 

প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 

নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন, তাহ ঈশ্বরের কাধ্য, তাহার জন্য তিনি 

দারী নহেন। যদি তাহাব কার্ষেব কোন দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ তাহার 

নহে, তাহ! ঈশ্বরের দোষ । ইহার পর আর কি বলিবার অবশিষ্ট আছে? 

ভারতবধীর ব্রাহ্মপমাঞ্জের যে মধিনাফক আদি সমাজের ট্রাষ্টিদিগের লানান্ঠ 
বৈষয়িক কর্তৃত্ব অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধান্সিক কত্ত 

সংস্থাপন করিতেছেন--তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন! এক 

মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না; 

অন্ত মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কাধ্যের কোন দোষ থাকিতে 

পারে না, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিরা আমি কোন কথা বলি না ও কোন 

কারা করি না। সামান্য সাংসারিক বিষয়ে ঘিনি নিজের পাপ স্বীকার করি- 

তেছেন, গুরুতর আধ্যান্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতেছেন । 

একই আত্মার অবস্থাদ্বয় কি প্রকাবে এরূপ পরম্পব অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহা 

চিন্ত। কবিষ! স্থির করা যায় না। যে আত্ম! অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, অরুতজ্ঞতা, 

প্রতিহিংসা, অনুতপরায়ণতা প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে 

অভ্রান্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যার না। এই সকল পাপ থাকিলে এক 

ব্যক্তি জডবিজ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ে অভ্রান্ত হইতে পাবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে 

অভ্রান্ত হইতে পাবে না। আধাত্সিক বিজ্ঞানের “বর্ণমালা? চিত্তশুদ্ধি। যাহার 

চিন্তই শুদ্ধ নহে, সে আবার অভ্রান্তকি/ কোন বিশেষ মুহুর্তে এক ব্যক্তির 

হৃদযে কোন বিশেষ সত্যা প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার 

সকল ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কাধ্োর জন্য ঈশ্বর 

দায়ী নহেন।” “কেশববাবু স্বীয় অভ্রান্ততা-পোষকতাব জন্য বলিয়াছেন, “আমি 

আমিহ জানি না, এর ব্যক্তিত্ব কোথায়? উহা অস্তিত্ব নাই। “আমি নামক 

কষত্র বিহঙ্গটী, অনেক দিন হইল, এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া 

গিয়াছে , আব ফিরিয়া আপিবে না । আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব 
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বিনাশ করিয়াছেন ।”, ত্রাঙ্গধশ্মের মূল মত ঈশ্বরের স্বতন্বতা। ঈশ্বর আমাদের 
কাধ্যের ফলাফলের জন্য দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি স্বতম্্ব কবিয়াছেন |... 

আমরা প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্তু ইচ্ছাগত একত্ব স্বীকার 

করি। ঈশ্বর ও আত্মা পরম্পর স্বতস্্, তাহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কিন্ধ যখন 

আত্ম! ও ঈশ্বরের ইচ্ছ! এক হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয। এই পধ্যস্ত 

অদ্বৈতবাদ ত্রাহ্মধম্মের অনুমোদ্দিত। কিন্তু সেই একতা কখন সম্ভব? 

“দ। সর্ষে প্রভিছ্যন্তে ভুদয়ন্যেহ গ্রস্থয়ঃ, তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও কিয়ৎ 

পরিমাণে স্বতন্ত্বত। অসম্ভব । যাহার মোহপাশ ছেদন হয় নাই, তাহার 

ব্ক্তিত্ব বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যাত্মিক 

বিষয়েও তাহার ব্যক্তিত্ব আছে। কে সম্পূর্ণূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ 
করিতে পারে?” 

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি থণ্ডন 

এই সকল কথার মধো, “ঈশ্বর ভিন্ন তাহাব ( কেশবচন্দ্ের ) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 

নাই” এই কথাটা সর্বপ্রথমে বিবেচা। কেশবচন্দ্রের সমগ্র বক্তৃতা পাঠ 

কবিয়!, এই ঘোব অদ্বৈতবাদেব কথা কোথাও পাওয়া যাষ নাঁ। সমুদায় 

বস্ত্রতে, সমুদার বিষযে ঈশ্ববেব সাক্ষাৎ বিফ্যমানতাঅদ্বৈতবাদেব এই সারতত্ব 

তিনি অনুমোদন কবিধাছেন; কিন্ধ কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বব দে অভিন্ন, একই বস্ব, 
ইহ। তিনি তো একবারও বলেন নাই । তবে প্রতিবাদকাঁবিগণেব মনে এ 

কথ] উঠিল কোথ! হইতে? এই নকল কথা হইতে কি নয? “আমাব সত্য 

সকল, এ কথায় আমি সেই সকল সতা মনে করি, ঘে সকল আমার জীবনের 

মুল সতা, বে গুলি ঈশ্বব আমাকে বলিয়াছেন এবং আমাব দেশীয় লোকদিগের 

নিকট প্রচাব কবিতে আমি নিযুক্ত । 'এই সকল সত্যকে আমাব সত্য বলি। 

নিশ্চয়ই সাধারণ লোকে যে ভাবে 'আমাব” সত্য বলিতে বোঝে, সেরূপ 

হইতে পারে না। “আমার আমি জানি না। “আমার? কোথায়, সে আমিত্ 

কোথায়? ইহাব অস্তিত্ব নাই । “আমি? ক্ষুপ্র বিহঙ্গ অনেক দিন হইতে 
উড়িয়! কোথায গিয়াছে, আমি জানি না, আর কখন ফিবিয়া আসিবে না। 

আমার 'আমিত্ব* আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। 

আমার কিছুই নাই, যাহ! আমার |” প্রতিবাদকারিগণ 561 এই শব্দেব 
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ব্যক্তিত্ব অন্গবাদ করিয়। ঘোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। "ব্যক্তিত্ব ,« 
'আমিত্' এ ছুই প্রতিশব্দ নহে, এ ছুইয়ের অর্থ নিতান্ত পৃথক । এ সঙ্গন্ধে 
কেশবচন্তর স্বরং এ বক্তৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহার) সঙ্গে মিলাইয। 
দেখিলেই সহজে ভ্রান্তি নিবারণ হইতে পাবে । "যদি তোমরা বল, এই সকল 
সত্য আমার ঈশ্বরের নহে, তোমরা তাহার অবমাননা কর। আমার? উচ্চ 
আমি ও নীচ আমি আছে, এবং এ ছুইয়ের মধ্যে আমি পরিক্ষার প্রভেদক 
রেখা দেখিয়া থাকি । তোমরা আমার পাপনকলকে ঘ্বণা করিতে পাব, 
কিন্ত ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আমি স্থাপন করিয়াছেন, যে আমি তাহাতে 
এবং তাহার ভিতর দিয়া চলে, বলে, কাজ করে, তাহাকে তোমব। প্রতিবোধ 
করিতে পার না। আমার জীবনেব কাজ কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে 
না, কারণ তাহা ঈশ্বরের। তোমরা গিয়া পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, 

মন্দির স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ 
বিশেষ ভাব ও কাধ্য আছে, আমারও সেই প্রকার বিশেষ ভাব ও কার্ধয 
আছে। যদি তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা হইলেই 
তোমরা আমায় তোমাদের হৃদযে স্থান দিলে। তখনই আমি তোমাদের 
হৃদয়গত হইয়াছি, সেখানে স্বান পাইযাছি, তোমর! আমায় তাডাইতে পাব 

না। কুড়ি বর আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, এখন আর তোমরা আমাথ 

বহিষ্কৃত করিয়৷ দিতে পার না। তোমাদের দেহের শিরা আমু, তোমাদেক 

হৃদযের সংঙ্গার ও সহাহুভূতিসমূৃহ আমি অধিকার কবিধা বসিয়াছি। দেখ, 

সত্য ও করুণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে । তিনি তোমাদিগকে 

আশীর্বাদ করিবেন এবং মুন্ত করিবেন।” এ নকল কথাগুলি পাঠ করিলে 

কি আর অন্তিত্ববিলোপ বুঝাষ, না, অস্তিত্বের নিত্যস্থাগিত্ব বুঝায়? মানুষের 

নীচ আমি পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল ; উচ্চ আমি দেবত্ববিশিষ্ট, 

নিত্যকালস্থায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। ভড় হইতে পশু, পশু হইতে 

মানব, মানব হইতে দেবতার উত্থান কেশবচন্দ্র পূর্ব হইতে মানিতেন ; স্থৃতরাং 

ইহা আর কিছু তাহার নৃতন মত নয়। “সে আমিত্ব কোথায়, তাহার অস্তিত্ব 

নাই। আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর কর্তক, অনেক দিন হইল, বিনষ্ট 

হইয়াছে? এ সকল কথা নীচ আমিত্সন্থদ্ধে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বদ্ধে, 

€ 
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ঈগীবনের ঈশ্বরনিদ্দিষ্ট কার্ধ্যসন্বদ্ধে বিলুপ্ত । “তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন, 

তাহা ঈশ্বরের কার্য, তাহার জন্য তিনি দাধী নহেন, এ সকল কথার ভাব 

বোঝা কি আর এখন কঠিন বহিল? উপরে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, 
উহাবই অব্যবহিত পূর্ধ্বে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই কি অন্তর্গত 

ভাব স্থম্পষ্ট প্রকাশ পাঘ নাই? তিনি বলিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে 

বলিয়াছি, আমি এক জন পাপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার 

কবিবার জন্য ঈশ্বব কর্তৃক নিযুক্ত। আমার দেশকে এই সত্যগুলি দেওয়া 

'আমাব জীবনের কাধ্য । যতদিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি 

এ কাধ্য অবশ্য করিব। আমি কি আমাব জীবনের কাধ্য অস্বীকার এবং 

আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি? একপ কবা আমার জীবন ও 

ঈশ্ববের সত্য উভয়কেই বলি অর্পণ কবা। এ কাধ্য করিতে গিয়া, 

আঘাব নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাই। আমার ইচ্ছা নয়, 

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি যত্ব করিয়াছি। আমার সহিত আমার 

সঙ্গতিরক্ষ/ আমি চিরদিন প্রমাণিত কবিধাছি, এবং আমার নিয়তির 

অথগুভাব বক্ষা করিয়াছি । স্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কাধ্যভার অর্পণ 

কবিয়াছেন, তাহা পূর্ন কবা আমাব যতদুর সাধা, ঈশ্বব জানেন, মামি বিন 

ভাবে করিযাছি। আমার চারি দিকের লোকেরা তাহাদেব ভাব ও অধিকার 

কেমন স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন! আমাব ধন্মসম্পক্কীণ কোন স্বাধীনতা 

নাই। যে সকল সতা প্রচার করিতে আমি পাইয়াছি, মে সকলের জন্য আমি 

দায়ী নহি। আমি ইহা নির্ভয়ে এই বৃহৎ সভাব সম্মূথে বলিতেছি। ঈশ্বরের 

আজ্ঞা আমি যাহ! করিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিশ্চর দোষী নহি। যর্দি 

কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্গে অধীশ্ববকেই উত্তর দিতে 

হইবে; কেন না তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য 

লোকের অপ্রিয় কাধ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন।” এখানে কেশবচজ্দের 

এরূপ সাহসের কথা প্রতিবাদকাবিগণের নিকটে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া 

মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহার! বিশ্বাস করিবেন, কেশবচন্দ্র সত্যপ্রচার ও 

তদনুষ্ঠানে সর্বথা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাহাদের নিকটে আর উহা 
অণুমাত্র সাহসিকতা মনে হইবে না। “যখন আত্মা ও ঈশ্ববের ইচ্ছা এক 



১৩৮২ আচাধ্য কেশবচন্দর 

হয়, তখন পরম্পরের যোগ হয়। এই পধ্যস্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্গবন্মের 

, অন্গমোর্দিত।” প্রতিবাদকারিগণের এই মত যদ্দি কেশবচন্দ্রে নিয়োগ কর। 
যায়, তাহ! হইলে কি আর তিনি কিছু অসঙ্গত কথ। বলিয়াছেন, তাঁহার। 

বলিতে পাবেন? তবে তাহার। বলিবেন, কেশবচন্দ্র যখন আপনাতে অহঙ্কার 

হিংসাদি পাপ স্বীকার করিয়াছেন, তখন ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, 

ইহা স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? পাপসত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ 

অসম্ভবই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ মত কি, বিচার কবিলে এ 

অসঙ্গতিও কিছুই নহে, স্পষ্ট সকলে দেখিতে পাইবেন। 

কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, “আমি পৃথিবীর পাপীদিগেব মধ্য এক জন, 

সাধুগণের মধ্যে নহি । আমি মুক্ত হই নাই; কে আমাকে ইহা বলিয়া দেয়? 
আমার বিবেক, আমার অন্তর্গত আত্মচেতনা |..." হয়তো আমায় বল! 

হইবে-_আপনি এত বিনীত বিন; আপনি কেবল আপনার অন্ুপযুক্ততা- 

স্বীকারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতেছেন । আমি ভাবুক নই। আমি 
খেয়াল বা কল্পনার অধীন নই। আমার জীবনে কখন ধশ্মসম্পকে স্বপ্নদর্শন 

ঘটে নাই। আমার জীবন ঠিক বাহ! তাহাই । আমি আমার নিজ চক্ষে 

আমার হৃদয়ে সর্ব প্রকার পাপের মূল দেখিতে পাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমি 
সচেতন। তাহারা কাল্পনিক পাপ নয়, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম 

করিব? তাহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষ।, হিংসা, কাম, অকৃতজ্ঞতা, 

ক্রোধ, দ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথা, অনৃতবাদ, জাল, কেবল 

এই নয়, নরহত্যা* পরান্ত। আপনাদিগকে আদি যেমন দেখিতেছি, তেমনি 

আমার মধ্যে এই সকল পাপের স্পষ্ট মূল আমি দেখিতেছি। যখনি 

আমি আমার ঈশ্বরেব নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনই আমি আমার 

ভিতরে এমন কিছু ভীষণ জঞ্জাল দেখিতে পাই, যাহ! পরিষ্কত করা প্রয়োজন। 

এই সকল পাপ আমি কাধ্যে নাকরিয়া থাকিতে পারি। তাহাতে কি? 

পাপী কথন রুত পাপকাধ্যের জন্য বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তিদ্বারা বিচারিত 

* নরহতা। পাপ তাহাতে কি প্রকারে সন্তবে, 'এই বন্ততার পরেই আমরা তাহাকে 

জ্িজ্ঞাস। করিয়।ছিলাম ; তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বদি কথন তাহার সনে 

একপ ইচ্ছ। তয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার সম্মুখে না আসক, তথনই নরহত্যা পাপ হইল। 
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হব। ঈশ্বর বাহ কাধ্য লইয়া বিচাব কবেন না, বিচাব কবেন সামর্থা ও 

সস্তাবন! লইয়া।” কেশবচন্ত্র তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হদয়ে 

পাপেব মূল ও সম্ভাবনা দেখিয়।। এই হৃদয়ই তবে তীহাব নীচ আমি? 

এই হৃদয় ও উচ্চ আমি এ ছুইযেব মধ্যে তবে পার্থক্য কি? পার্থকা--একটি 

শারীরিক, আর একটি আত্মিক । জড়, পশু, মানব ও দেবতা এই চাবিটি 

গুরে কেশবচন্দ্র মানবজীবন বিভাগ করিয়াছেন। জড়ের গুণ--আলম্ত, 

উদাসীন্ত, দৌর্ধবল্য , পশুর গুণ_হিংসা, দ্বেষ, প্রবৃত্ভিব অদদীনতা , মান বগুণ-_- 

প্রজ্ঞা; দেবগুণ-_ শুদ্ধতা, পবিত্রতা, পুণা। “শরীব যখন আছে, কামক্রোধাদির 

মূলও আছে”, “শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে?» 
কেশবচন্দ্রের এ কথায় দেখাইয়া দেয়, পাপেব মুল বা সম্ভাবনা কোথায় 

অবস্থিত, তিনি বিশ্বাস করিতেন । পাপের মূল শবীর হইলেও, উহা প্রবল 

হইয়া ধখন আত্মাকে তদধীন করিয়া ফেলে, তখন সেই আত্মা নীচ আমি, 

আখ্যা! লাভ করিয়া থাকে । বখন দেবপ্রভাবে নীচ আমি হতসামর্থা হয়, 

তখন দ্রেবাধীন আত্মা 'উচ্চ আমি, আখ্যা আখ্যাত হয়। কেশবচন্দ্ 

বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া, আপনি নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন 

হইঘ|, ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন ; কখন, আমি সাধু নিম্মলচবিত্র এই 

অভিমানে স্ীত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন নাই । এই অকিঞ্চনতা 

দীনতাই তাহাতে:ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগেব মূল। “পাপ--পাপ করিবার 

সন্তাবনা” “আমি--"* পাপেব সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি”, কেশবচন্দ্রের 

এই কথাগুলি দেখাইয়! দেয়, তিনি জীবনে পাপাচরণ ন! করিয়াও, কেন সর্বদা 

আপনাকে পাপী বলিপ্া ঘোষণা কবিতেন। “উহ| (বিশ্বাস) কেবল যে 

সকল কাধ্য করা হয় নাই, যে যে ক্রটি ভইয়াছে, তাহার এবং অসাধু কাধ্য 

9 আলসোর হিসাব রাখে”, কেশবচন্দ্রেব জীবনের ইহাই মুলস্ত্র । ঈশা 
যখন বলিলেন, “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল ন্বর্গস্থ পিতা”, তখন 

তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং সেই অক্ষমতা জন্যই 

তাহাতে ইচ্ছাযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল । কেশবচন্দ্রসম্বষ্ষেও তাহাই বুঝিতে 

হইবে। স্তা, সত্যানুষ্ঠান, সতাপ্রচাব, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে 

নিয়ত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন । 
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চতুর্দশ বর্ষ বয়সে আমিষভোজনত্যাগ্গ এবং বিবাহাস্তে বৈরাগ্যাচরণ এই 

দুইটির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদ্িগণ লিখিয়াছেন, “চতু্দিশ বর্ষ বয়ংক্রম- 

কালে আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ কর] কিঞ্চিৎ আশ্চধ্য বটে, কিন্তু আমর] গুরূপ 

অনেক বাও র কথা জানি, ধাহার। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহাবস্তর সহিত মানব- 

প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার” নামক পুস্তক পাঠ করিয়া, তদপেক্ষায় অল্প বয়সে আমিষ- 

ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এ কাধাটি এরূপ বিস্ময়কর নয় যে, ইহাকে 

একটি অলোকসামান্য ঘটন1 বলিয়৷ উল্লেখ করিতে হয়। তাহার বিবাহের মম 

তিনি (পলের। উপদেশ অন্ুপারে বৈরাগ্য/চরণ করিয়াছিলেন ;$ এ কথাটীত 

কোনক্রমেই বল। রুচিসঙ্গত হয় নাই ; *--*** এরূপ সময়ে বঙ্গদেশের অনেক যুবক 

বৈরাগ্যাচরণ করিয়া থাকে । ইহাতেই বা অতান্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার কি? 

কেশববাবুর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জহ্য এগুলির উল্লেখ ন। করিলেও 

চলিত ।” কেশবচন্দ্র যে ভাবে বক্তৃতায় এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, প্রতি- 

বাদকারিগণ যদি তত্প্রতি মনোভিনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ 

ব্যঙ্গোক্তি করিবার আর তাহাদের অবসর থাকিত নাঁ। চতুর্দশ বর্ষ বয়সে 

আমিষ-ত্যাগের উল্লেখ করিয়া তিনি আপনি বলিয়াছেন, “বিষয়টি বিবেচনা 

করিলে উহা ষৎ্গামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তুইহার সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরে 

আসিল, ততৎসহ বিবেচনা করিলে, ইহা! মহৎ পরিবর্তন। বৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, 

জীবন ও বিশ্বাসের সহজভাব, আমার জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর 

যাহ] কিছু ভোগৈশ্বধা, তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত হইতে হইবে । , এ 

ঘটন] অন্ততঃ দেখাইয়া দিতেছিল, বাযু কোন্ দিকে বহিতেছিল।৮ এই 

কথাগুলি পাঠ করিরা কি এখন প্রতিবাদকারিগণ বলিবেন, আমিষ- 

ভোজন-ত্যাগকেই কেশবচন্দ্র তাহার মহত্বের নিদর্শন বলিয়৷ নির্দেশ করিয়া- 

ছেন? বিবাহান্তে টবৈরাগ্যাচরণসম্বন্ধেও প্রতিবাদকারিগণের উপহাসোক্তি 

অস্থানে নিয়োজিত হইয়াছে । “ভিনি (পল) আমায় বলিলেন, 'ষাহাদের 

পত্বী আছে, যেন পত্বী নাই, এইরূপ-তাহারা হউক; এবং আমার জীবনের 

অতি সঙ্কট সময়ে এই কথাগুলি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্তায় আমায় স্পর্শ করিল। 

তখন হয়তো আমার বিবাহ হইবে, অথবা এই মাত্র বিবাহ হইয়াছে। তখন 

আমার মনে এই দুঢ়সংস্কার হইয়াছিল যে, বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারম্বর্ূপ এবং 
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আমার আহ্লাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংগ্কারাহ্রূপ উত্তর 
পাইলাম।” বিবাহ সাংসারিকতার দ্বাম্বরূপ” এই কয়েকটি কথ| ভাল 

করিয়া বিবেচনা করিলে, ইহার মধ্যে যে তাদৃশ উপহাসের কোন কথা নাই, 
গ্রতিবাদকারিগণের বুদ্ধিতে তাহা সহজে প্রবেশ করিবে । পলের কথায় 
তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে থাকিয়া তিনি অসংসাবীব জীবন যাপন করিবেন 
এবং পেই হইতে তিনি তদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কোন্ যুবক আর এই ভাবে কয়দিনের জন্য ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন? 
কেশবচন্দ্র সমগ্রজীবন কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন, তাহ। কি আমরা জানি 
না? “যাহাদের পত্তী আছে, তাহারা সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালনে যত্ব করুন 
এবং পত্রী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভালবান্থন। ভাহাবা গৃহের সদুদায় 
কর্তব্য সাধন করুন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসন্ত্িধানে পূর্ণ 
বৈবাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা ও সাংলারিকত| বলি অর্পণ করুন। ঈশ্বর- 

পবাধণ স্বামী পত্রী কর্তৃক শাপিত হওয়া পাপ মনে করিবেন । পত্বীর নহে, 

ঈশ্বরের সন্তোষ লাথন করা ভীাহাব জীবনের লক্ষ্য হইবে ।” এ কথা গুলি 

কেশবচন্ত্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন । * 

* এহ বক্ততাসম্বপ্ধে বমি সাহেব যেমতবাক্ত করেন আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহ।র 

উল্লেখ কত জাতি কেশবচন্ছের চরিত্রের শদ্ধতা, বিবিধ গদ্দর মনোহর গুণ, 

সতাপরাযণত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ইনি নিঃসংশয়। আতরাং তিনি আপনার চরঞ মধ্যে অহন্কার, 

হিংস।, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির বাস্তবিক গ্ভিতি যে উল্লেখ কারযাছেন, উহ সাধুবিক।রজনিত- 

বিষাদসমুখিত ভন্ন আর কিছু হইতে পারে ন| বয়সি সাহেব এইকপ মনে করেন। কেশব্চন্ 

আপনার অসাধারণতাবিষয়ে যাহ! বলিযাছেন, তন্মধ্যে অসাধ'রণ| আছে, তাহ ইনি স্বীকার 

ক।রয়। লইয়াছেন। তবে তিনি জন, ঈশা, গলের সহিত সাঙ্গাৎকারের কথা যে বলিয়াছেন, 

উহ! ইহার মতে ত্রান্তিসমুদ্তভূত। জনের অনুসরণ করিয়া বৃচ্ছ, সাধন, ঈশার অন্মসরণে 

কল্যকার জন্ঠ চিস্ত।ত্যাগ, পলের উপদেশানুসারে পত্ধী থাকিতেও পত্বী না খাকারস্ঞায় জীবন 

যাপন, এই গুলি ইহার নিতাস্ত অননুমোদিত । কেশবচন্্র ঈশ্বরনির্দিষ্ঠ ভোগ পরিত্যাগ না 

করিয়া, জীবনের কর্তব্যগুলি নুচারুভাবে সম্পাদন করিবেন, এরূপ অভিলাষ ইন প্রকাশ 

করেন। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরের সহিত মধুর সম্বপ্ধের ইনি অতথান্র প্রশংসা করেন, 

কিন্ক ঈশ্বরের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ ও তৎপরিচালন জন্য তিনি অপরের 

হাদয়ের উপরে জধিকার স্থাপন করিতে যে চান, ইহা ইহার মতে অতিশোচনীয় । তিনি 

৯৭৪ 
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নগরসংবীর্তন 

প্রতিবাদকারিগণের অস্ুচিত যুক্তি নিরপন করিতে গিয়া, আমর| মূল 
বিষয় হইতে অনেক দুরে আপিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মূল বিষয়ের 

অন্তসরণ করা যাউক। এবার নগরসংকীর্তনে (১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী ) 
“সচ্চিদানন্দ” অঙ্কিত একটা অতিরিক্ত পতাকা নিবিষ্ট হয়। এ নিবেশ যদি 

ভাবের নৃতন পরিবর্তন প্রদর্শন না করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিপ্প- 

যোজন ছিল। সঙ্বীর্তনমধ্যে এই পদবিস্যাসগুলি এই নৃতন ভাব প্রদর্শন 
করে,হৃদয়নিকুঞ্ধবনে, প্রাণবধুয়া সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাস- 

রসে” “বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, ধরিব সথার শ্রীচরণ, ভিমার ডিতবে, 

অন্থুরাগ ভরে, দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন। (আবেশে বিভোর হয়ে)” 

“সচ্চিদানন্ববিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; (মন মজিলরে, রূপ নেহারিয়ে ) এরূপ 

প্রেমিকের নয়নাঞ্জন।” ইত্যাদি। 

দিনব্যাপী উতৎ্পবে প্রাতের উপদেশ-_-“পুরুষের নারী প্রকৃতি-গ্রহণ” 

১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী ), রবিবার সমুদায় দিনব্যাপী উত্সব । 

এই দিন প্রাতে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে নবভাবের প্রবেশ অতি 

সুম্পষ্ট অভিবাক্ত হইয়াছে । এতদিন ব্রাক্ষপমাজে পুরুষভাবেরই প্রাধান্য 

ছিল, নারীভাব প্রস্ফুটাকারে প্রকাশ পায় নাই। নারীভাব প্রস্টিত না 

হইলে, স্বর্গে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারা 

যায় না, এজন্য পুরুষের ভিতর হইতে নারী উৎপন্ন হয়। ধ্যান, যোগ এবং 

জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্য পুরুষপ্রকৃতির স্যষ্তি। ধষি-প্ররূতি পুরুষের প্রকৃতি । 

ব্রদ্মের তেন্গ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি, অতএব সেখানে 

আলল্য, উদাপীন্য, নিষ্ীব নিস্তেজ জঘন্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। পুরুষ এক 

আপনার জীবনের কাধা পগ্রিত্যাগ করিতে পারেন ন।, ততৎসম্বন্জধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, 

তাহা সকলেরই হদয়ে জাগকৰক রাখ সমূচিত. ইহ! বয়দি সাহেবের মত। কি আশ্চথ্য 

বয়সি সাহেব যে জন্য কেশবচক্জরকে রোগগ্রন্ত মনে করিয়! বলিয়াছেন, "নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট 

শজ্জন্তই তাহার প্রশংসা করেন। এ পত্রিক। এই বলিয়া মন্তব্য শেষ করিয়াছেন, “ব্বীষ্টানধণ্র 

যাহ।র নাম, তদপেক্ষ। ইহার ধর্ম সমধিক ধাশ্মিকত পূর্ণ; কারণ ইহ!তে গভীর পাপসোধ আছে 

এবং সাক্ষ।ৎ ক্ষষাশীল ঈশ্বরের প্রয়োগ্গন অনুভব করে।” 
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তঙ্কাবে পাপপাশ ছেদন করেন। একবাব সমস্ত এশ্বর্যা, সাংসারিক ভোগ 

বিলাস দূরে পরিহার করিয়া, পুরুষ আর দ্বিতীয় বার সে সমুদায় পরিগ্রহ 

কবিতে পারেন না। এই নরপ্রক্কতি হইতে নাবীপ্রকূতি বাহিব হইল । 

পূকষ হইয়া রক্ষসন্নিধানে উপস্থিত হইলে ত্রক্ধ বলিলেন, “এখানে তোমার 

প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়া তুমি নব জন্ম গ্রহণ কব।” 

পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্ম গ্রহণ কবাই স্বর্গবাজ্যে পুনর্জন্ম । পুরুষপ্রকৃতি 

হইতে যে নারীর জন্ম হইল, তাহাব বিবাহ হইল ধন্দের সঙ্গে। “মূল কথা, 

বিবাহের মূলমন্ত্র পতিতব্রতা হওমা। যেখানে পশ্মেব সঙ্গে ব্রদ্মকন্তার বিবাহ 

হঘ, সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়া পতিব্রতা 

ব্র্ধকন্ঠ। কেবল পতি পতি পতি বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আব 

কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আব কিছুই প্রার্থনা কবেন না। ব্রঙ্গ- 

কন্য] এশ্বধ্যেব প্রতি জ্ক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্যেব পানে তাকান না, 

অন্যেব বাড়ী যান না। তাহার দৃষ্টি পতিব দিকে সর্বদা স্থির রহিয়াছে 

সতীত্ব তাহার চক্ষুর অগ্ধন। সতী বলেন, ধন্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা, ধম ভিন্ন 

আমি রাঁচিতে পাবি না।” কেশবচন্দ্র উপদেশ এই পকল কথায় শেষ 

কবিয়াছেন 2 

“ভাই, পুরুষপ্রকৃতি সাধন কবিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, এখন নারী 

হ9। পুরুষ নারী হইবে, ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক বলিবে, 

পুরুষ কি কখন নারী হয়? না হইলে এই কথা হইল কেন? ব্রদ্ষপুত্, 

তুমি ব্রঙ্গকন্যা হইবে কবে? পতিধন্ পুরুষ কিরূপে বুঝিবে, নারী না হইলে? 

নারী না হইলে সতীত্বধন্ম কিরূপে জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে 

ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভালবাসিব ? 

স্বর্গের নারীপ্রক্কৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাজো, 

ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই; যাই মেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণা২ 

্ীলোক হইয়া গেল। কবে করীজাতিব সঙ্গে, হরিকন্যাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত 

হইয়া, আমরা হরিপাদপদ্ম পূজা করিব? স্বর্গেব ভক্তগণ, হরিকন্যাগণ, 

তোমরা প্রেমোন্নন্ত হইয়া! হরিনামগুণ গান কর। ক্রদ্গকন্যা, তুমি তোমার 

অবিভক্ প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া, আমাদিগকে ভক্ত এবং 
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স্থথীকব। এখন হ্রিকন্যার ধর্ম গ্রহণ না করিলে, কেহই সর্বাঙ্গ সুন্দর ধাস্মিক 

হইতে পারিবে না। সর্বাঙ্গন্ন্দর ভক্তির ধশ্ন ন। হইলে, এই জীবন রাখিবার 

প্রয়োজন কি? ন্বর্গরাজোর অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলির! দাও । হে হবি, 

হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়। রাখ । হে শ্রীহবি, 

তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া, তোমার অন্থঃপুবে 

রাখ। এই উৎসবে এই সার কথ|। নারীপ্রকূতি পাইয়া, যিনি নারীর নাবা, 

প্রধান। নাবী জগজ্জননী, তাহা অন্তঃপুবে বাস কবিন্। কেবলই হুথে খেন! 

করিব। ভক্তবাঞ্াকল্পতরু আমাদিগেব মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করুন ।” 

সায়ংকালে প্রমত্ত সংকীর্তনের পর কেশবচন্দ্র ষে কথাগুলি বলেন, তাহাতে 

ক্রন্দনের রোল উখিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা তাহার কথাগুলি এখানে 

উদ্ধত করিলাম না। ১৪ই মাঘের মধ্যাহ্নুকালীন ধ্যানের উদ্বোধন এবং ১৫ই 

মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ) ব্রার্সিকাসমাজের উত্সবের উপদেশ অতি্থদয়হাবী 

এবং নবভ্াবের ব্যঞ্জক হইলেও, এ দুইটি পরিত্যাগ করিয়।, নায়ংকালে (১৫ 

মাঘ) সাধারণ লোকদিগকে আধখ্যাপ্নিকাচ্ছলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশটি দেন, 

তাহা আমবা উদ্ধত করিতেছি । অতি গভীর ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি 

কেমন অতি সবল সহঙ্গ গ|বে নুদ্রিত কবিতে পাবিতেন, এই আখাধিক। 

তাহা প্রদর্শন কুরে। 

“হরিদ।স ও কড়িদাস” 

“দেশীগ্ ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে দুই ভ্রাতা বাপ করিতেন। একজনের 

নাম হরিদাস, আর একজনের নাম কডিদান। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন 

কড়িদান নিদ্রায় অচেতন হইয়া একট আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন । স্বপ্নটি এই £ 

তিনি যেন আরাধন। করিতেছেন, এমন সমব ভগবান্ তাহার নিকট প্রকাশিত 

হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুগি সন্ত্ই হও?” কড়িদাস 

বলিলেন, ঠাকুর আমাকে নানাবিধ এশ্্ধা দাও, আমাকে ভূতা দাও ।” 

ভগবান্ কড়িদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, 'তুমি পাইবে ।” কড়িদাস 

বুঝিলেন, ভগবান্ তাহার সহায় হইয়াছেন, তাহার আর ছুঃখ থাকিবে না। 

কড়িদাসের অনেক ধন এ্রশ্বধ্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক 

আপিল, কিন্তু তারপর শুন কি হইল? কড়িদাস বাণিজ্যব্যবসায় করিয়া 
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হাজার পাঁচ ছয় টাকা অজ্জন করিলেন। সেই টাকাগুলি বাকৃসে রাখিয়া 

কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠ্তির। বাক্স খুলিয়া দেখেন, 
সমন্ত টাকাগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটামাত্র কড়ি রহিয়াছে । তিনি 

ভাখিলেন, কেবল ধনকড়ি উপাল্জন করিলে হইবে না; কিন্তু ধন রক্ষা করিতে 

শিখিতে হইবে । পরে তিনি যেমন উপাজ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া, কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন । কিন্তু গাড়ী রাখিয়াও 

অনেক সময় তাহাকে হাটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ 

করিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সন্তানগুলি দুষ্ট হইল, কেহ মগ্যপায়ী, কেহ 

ব্যভিচারী হইল । তিনি দেখিলেন, সন্তান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল 

ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া! বাড়ী কবিলেন, বাডীতে স্থথভোগ করিতে 

পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, এইরূপ বাড়ী না হওযা ভাল ছিল। 

অনেক চাকর চাকরাণী রাখিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাকে নিজ হস্তে অনেক 

কাধ্য করিতে হইল; তিনি দেখিলেন, এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না 

থাকা ভাল। তিনি অনেক অঙ্জন করেন, কিন্ত যখনই বাক্স খুলিয়! দেখেন, 

তখনি কেবল একটী কড়ি দেখিতে পান। ভগবানের আবাধনা করিয়া তিনি 
কড়িব উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। ত্াহাব অৃষ্টে কেবল 

কড়ি লেখা । এত বড ধনী যিনি, তিনি গবিব ছৃঃখী। নিঙ্গের বিদ্যাবুদ্ধিতে 

কিছুতেই স্থখ পান না, আপনাব চাকরদিগকে বিশ্বাস কবিতে পারেন না । খুব 

বড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়াঃতাহাকে দেখিলেই সম্রম করিত। 

কিন্তু তিনি মনে করিলেন, ইহারা আমাকে উপহাস কবিতেছে। কড়িদাস 

মনে করিতেন, তাহার মত দুঃখী আর কেহ নাই । তাহার মুখে হাসি নাই, 

মুখ িহবা বিকৃত, পোলাও হইলেও তাহার সুখ সয় না। 

“মেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধন। করিলেন। তিনি 

দেখিলেন, ভগবান্ আশুতোষ তাহার নিকট আপিয়াছেন। ভগবান্ তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি বর চাও? হরিদাস বলিলেন, “আমি কেবল 

হরিকে চাই, আর কিছু চাই না।” প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়৷ দেখিলেন, 

তাহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি বারংবার ভগবান্কে স্মরণ 

করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে 
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ভাবিলেন, মামিত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু সংসাব চলিবে কি প্রকাবে? 

তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্কু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়! তিনি 

এত হাসিতে লাগিলেন যে, তীাহাব দাঁদা কড়িদাস পোলাও খাইয়াও সে সখ 

কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর বাকব নাই, নিজেই বাসন 

মাজিতে লাগিলেন; তিনি তাহাব সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে 

পাইলেন। তাহার ঘরথানি ভাঙ্গা; কিন্ক তাহার ভিতরে চাদের আলোক 

আসিত। চাদের আলো ধরিয়া তাহার আনন্দ ধরিত না। তাহার কাছে 

কেহই আসে না; কিন্ত তিনি মনের আনন্দে:মনে কবেন, সকলেইত আমাব। 

পাড়াব লোকে সকলে দেখিবামাত্র হরিদাপকে প্রণাম করে, কড়িদাসের কেহ 

নামও করে না। হরিদাস গাছতলায় থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া 

বলেন, ভগবান আমার জন্য প্রদীপ জালিয় দিয়াছেন। তাহার একথানি 

কাপড় চুরি গেল, তাহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল, ছুই খানি কাপড়ত 

চুরি করিল না। কতকগুলি?লোক তাহার অপমান করিল, তিনি এই বলিষা 

আহ্লাদ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানত হইল না। হরিদাস 

গরিব, ছেঁড়। কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। বাস্তবিক 
পাগলামি নহে, ভক্তির উন্মত্ততা। হরিদাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধশ্মে যোগ 

দিয়া তাহার মন প্রসন্ন করেন; হরিদাস বলিলেন, আমার টাকা কড়ি নাই 

কিন্ত আমার অনেক ধন রত্ব আছে । আমার চারিটী সন্তান, হীরা মাণিক, 

মণি, মুক্তা । কড়িদাসের কি হইল? কড়িও পাইল না, হরিকেও পাইল না, 

হরিদাসেব ছুইই হইল ।” 
সাধঈ্নকাননের উৎসবে প্রার্থন। 

১৬ই মাঘ (২৮খে ঠাছ্যাবী ) প্রতাষে সকলে সাধনকাননে গমন 

কবেন। “সেখানে বৃক্ষনিচয়-পরিবেষ্টিত উপাপনাস্থানেতে সকলে উপাসনার্থ 

মিপিত হন; স্থানের গান্তীর্ধ্য, নিম্তব্বতার মধ্যে পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে 

অপবিবেষ্টিত উর্ধস্থ আকাশ, সকলই সে সময়ে সেই পূর্বকালের মহধিগণের 

তপোভূমি স্মরণ করিয়া দিতেছিল । যেমন স্থান, তেমনি মধুর উপাসনা ।” 

আমর! উপদেশটি উদ্ধৃত না করিয়া, প্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £ 

“হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? 
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স্ব অপ্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীবাব বাক্সে ভিতরে একটি ভুণ 

বাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণেব উপায় বলি কত মানিতাম, আব 

মদি 'এই অশ্বখ ও বটবৃক্ষগুলি সোণ। দিগ্ব। মোড়। হইত, ইহাদিগকে কত 

মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আব যদি তোমাৰ পাখীগুল জ্বিব সাটিনের 

জাম! পরিষা এবং মুক্তাব মালা গলাঘ দিয়। উডিত এবং ভানপুব। হাতে নিয়ে 

গান করিত, তাহা হইলে প্রাণেব পাখী বলিধ| পৃথিবীব লোকপগ্ুলি ঘবে ঘবে 
কত আদর করির| লইঘা ঘাইত। রাস্তার ণগ্ুলিকে কেহ গ্রাহা করে না, 

নাওযান সময় একবার জিজ্ঞানাও কবে না, তুমি কেমন আছ? আমাদিগের 

গায়ে দিলে শাল, আবঘার শাল আছে, তাহাকে শাল দিলে না। 

শামাদিগকে গানের অধ্যাপক কধিলে, কিন্ধ দে পাখী কত গান কবে, তাহাকে 

কেহ অধ্যাপক নাম দিল ন|। চগ্ডালেবা ব্রাঙ্গণেব আকাব ধবে বড জাক করুছে! 

ব্রা্গণ তর, ব্রাঙ্গণ পাখী, কেন না তাহাপা ব্রন্দেব ভাতেব। আমি যে শত 

অপবাধে অপবাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌবব কবিলাম না, আমাব দ্বারা 

তোমার উদ্যানের অমর্যাদা হইল। সহম্ সহম্ব ত্রাঙ্গণহত্যাব দোষে দোষী হইয়া, 

পাঁতকীব বেশে তোমার দ্বারে দাডাইয়া আছি । ব্রঙ্গবাদ কবেন ঘে সকল 

বস্থতে, তাহাদের অনাদর কবিলান। তোমাব বাগানের পুষ্পগুলি সন্পরী স্ব্বী, 

তাহাবা কেমন করিঘা মার পুরা কবিতে হয, শিখাইযা দেন। স্বাভাবিক 

বৈবাগামন্ধ্ে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কব। আডম্বব ছাড়িয়। দিই, আর 

বিরুত স্থানে দুর্গন্ধে ঘেন মলিন না হই। বীজমন্্ব তোমাব সবল টববাগা, 
নাহাতে ইন্দট্রিয়-দোষ থাকে না, বিকাব থাকে না । তোমাব বাগানেব বুক্ষলতা 

পুষ্পগুলি যোগী খধি হইঘ| আমাদেব মন ক্ললাতে মাপিয়াছেন। এই শুভ 

স্বানে এই শুভ ক্ষণে ধে বেঁচে থাকে খাক, এই শ্রভস্থানে এই শুভক্ষাণে যে 

মুক্তি পাবে, সে পাক্। না, জননী, মনোহর পদ্ু, মঙ্গলঘঘ হরি, প্ররুতিগঙ্গায় 

আমাদিগকে স্নান করাইয়া, তুমি এই অবার্ধা সংনারপরারণদিগকে শুদ্ধ এবং 

স্বখী করিয়! লও |” 

লিওনার্ড সাহেন লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিয্ 

মাঘেব উৎসবে ব্রাহ্গলমাজের নৃতন বর্ষের আরম্ভ । পুরাতন বর্ষেকি কি 

বিশেষ ঘটন]। হইয়াছিল, তাহার উল্েগ করা প্রয়োজন । আমব। উল্লেখঘোগা 
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ঘটনাগুলিব উল্লেখ করিয়াছি, একটা ঘটনার উল্লেখ হয় নাই, পেটী বজদেশীদ 

এপিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক লিওনার্ড সাহেবলিখিত ব্রাঙ্গ- 

সমাজে ইতিবৃত্ত । ইতিহানলেখকের যাদৃশ নিবপেক্ষপাত পহকারে সমুদাথ 

বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, লিওনার্ড সাহেব তাহা করিতে পারেন নাই। 

উপযুক্তবূপে বৃত্তান্ত সংগ্রহ না করিয়া, মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দৃষণীয 

হইবে এবং ইতিহাসোক্ত বক্তিগণের প্রতি অবিচার ঘটিবে, ইহা নিতান্ত 

স্বাভাবিক। বলিতে গেলে, এই ইতিবৃত্বখানিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি 

সবিশেষ অবিচার করা হইয়াছে । কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচাব 

করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। 

অনেক স্থলেই আমরা এ সকল কাধ্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণেব হস্তে 

বাখিয়৷ দিয় নিশ্চিম্ত | 



৬৪ 

ব্রক্মবিষ্যালয় 

এবার ২৯শে জানুয়ারী ( ১৮৭৯ খুঃ) বুধবার, আলবার্ট হলে ব্রক্গবিদ্যালয 

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রা তিন শত যুবক উপস্থিত ছিলেন । 

বক্গবিগ্ালয় কেশবচন্দ্রের অতি আদরের সামগ্রী । এই ব্রঙ্গবিদ্যালয়েই তাহার 

জীবনের প্রথম কায্যারন্ত। এখানেই মহষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ক মত ও বিশ্বাস 

ব্যাখ্যাত হয় । ব্রাঙ্গবন্ম দার্শনিক ভূমিতে স্থাপিত ব্রঙ্গবিদ্যালয় হইতেই 

ভইযাছে । অধিকসঙ্্যক প্রচারক এই বিগ্যালরের ছাত্র ছিলেন। যে 

বিদ্যালয় হইতে এতগুলি উপকার ত্রাঙ্গদমাজ পা কবিয়াছেন, সে বিদ্যালয়ের 

পুনঃ প্রতিষ্টা অবশ্য আনন্দ ও আশাবদ্ধক | শান, মত, থগুন ও অব্যায্মতব্, 
এই চারিভাগে বন্তব্যবিষরেব বিভাগ হর । কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠানে “ঈশ্ববের 

মস্তিত্ব” বিষযে ধলেন। আমাদিগেব সমগ্র ধম্মজীবন, প্রতিজনেব মুক্তি 

ঈশ্বরের অস্থিত্বাগ্ভভবের উপবে যখন নির্ভব কারে, এইটি সর্ব প্রথম দিনের 

বক্তবা বিষয় হওষ। নিতান্ত ম্বাভাবিক। তিনি যাহা বলেন, তাহার সার 

এইবূপে সংগৃহীত হইতে পাবে। 

“ঈঙগরের অন্তিথ" 

ঈশ্বর আছেন, ইহ! কি আমরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি? কল্পন।প্রন্থত 

দেবতার পূজা করিয়া কি ঘুক্তিলাভেব সম্ভাবনা গাছে? পূর্ব বা শেষব 

যে কোন প্রকারের ন্যারদর্শনঘটিত প্রমাণে ঈখরের অন্তিন্র নিদ্ধারণ নিতান্ত 

দুর্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক জন পরমকৌশলী নিষ্পন্ন করা 

নিতান্ত বাহিরের বিষয় । জন্মান্ধের পক্ষে এ প্রমাণ প্রমাণই নছে।  অনস্তত্- 

জ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহজভ্ঞান, এ সকল পূর্ণ প্রমাণমধো গণা হইতে পারে না। 

আত্মজ্ঞানই ব্রক্ষজ্ঞান। আপনাকে আপনি ভাল করিয়া জানিলেই ব্রঙ্গকে 

জানা হয়। সক্রেটিন আম্মঙ্ঞান প্রচার করিলেন। আপনাকে জানিলেই 

১৭৫ 
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সকল জান! হয়, ইহাই তাহার মত ছিল। কবি সেকৃলপিয়রও বলিয়াছেন-- 

“আপনার প্রতি আপনি সত্যভাবাপন্ন হও; রাত্রির পর যেমন দিন আইসে, 

তেমনি তাহা হইতে এইটি নিষ্পন্ন হইবে যে, কোন মান্থষের প্রতি তুমি 
অসত্যভাবাপন্ন হইতে পারিবে না |” কবি ও দার্শনিক উভয়েরই এখানে 
এক কথা। আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব অনাবৃত করিলে 
এবং বুঝিলে। আপনি কি? অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেম, অপুণ্য । আপনি 
আপনাপনি থাকিতে পারে ন।); উহার অস্তিত্ব অপরের উপরে নির্ভব 

করে। সর্বদাই উহার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই বুঝিতে যাই, 
তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি । মনে হয়, সমস্ত প্রকৃতি বলিতেছে,_- 

এই পধ্যন্ত যাও, আর নহে । আমার বাহু অপর একজনের বাহু আশ্রব 

করিয়। আছে । আমার থাক। আর এক জনের থাকার উপরে নির্ভর করে। 

এইবূপে মানুষ যখন অপর একটি মহতী শক্তি অনুভব করে, তখন তাহাব 

নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দেহমনের মধ্যে ঈশ্বর নিগুঢভাবে 

স্থিতি করিতেছেন। তাহার রপনা যখন অবিশ্বাসের কথা বলিতে যায়, 

তখন রসনাই বলিয়। দেয়-_-রসন1 অবিশ্বাসী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে 

আমর! বিশ্বাস করি, সে ঈশ্বর আমাদিগের অন্তবে, আমার্দিগের উদ্দে, 

আমাদিগের অধোতে, আমাদিগের চারিদিকে, সর্বতঃ তিনি আমাদিগকে 

দুঢ আলিঙ্গন করিতেছেন । আমরা অন্ধ হইতে পারি, আমরা বধির হইতে 

পারি, আমর তাহাকে বাহৃজগতে না দেখিতে পারি, আমরা তাহার কথা 

না শুনিতে পারি, কিন্তু আমবা অস্তরে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি। 

অন্তরে একটা বিদ্যমানত।, অন্তরে একটী শক্তির সর্বতঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, অন্তরে 
শরীরমনের উপরে একটি জীবনসঞ্চারক প্রভাব আমর! অনুভব করি । এ 

বিছ্যমানতা কি, আমি না জানিতে পারি; যে কোন নামে ইহা অভিহিত 

হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। আত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানতা শক্তিগ্রভাব । 

আত্মা সান্ত, এই বিছ্যমানতা অনন্তের গাঢ় আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানব- 

বিছ্যমানতা বেছ্িত। আত্মা আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমর৷ 

অতিক্রম করিতে পারি না। এ ছুইকে কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন কর! যায় 

না। যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ঈশ্বর আছেন, কিরূপে জানিলে? তাহার 
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উত্তৰ, আমি আছি, তাই ঈশ্বব আছেন। - এইরূপে আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরের 

অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণান্বেষণে প্রয়োজন নাই । 

“ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ” 

৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭৯ খুঃ) শনিবার, 'ঈশ্বরেব অস্তিত্ব এবং তাহার 

সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিষয়ে উপদেশ হর। এই উপদেশটি দৃষ্টান্ত দ্বাবা 

বুঝাইবাব জন্য, একট চেন, একটি ঘড়ী, একখানি বস্ব, একটি ফুলেব টব, 

এই চারি বস্তু টেবিলের উপর রাখা হয়। প্রথম দুইটি ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় 
দুইটি ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত সম্দ্ধ দেখায়। বোডের উপরে একটি বুত্তও 

অঙ্কিত হয। তিনি আজ যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্র মনন এই: 

কাবনপরম্পরাবাদ ভ্রান্ত। কাবণের কাবণ, কারণের কাবণ, এই রূপ কারণ- 

শঙ্খল বলিঘ। হু্টিতে কিছুই নাই। কিছুরই সাহায্য না লইয়! ঈশ্বব 

সক্ষাসম্বন্ধে সমুদায় স্থজন করিয়াছেন। ক যদি থকে স্থটটি করে, খ যদি 

গকে সৃষ্টি করে, গ যদি ঘকে হি করে, তাহ। হইলে প্রশ্ন উঠে, ককে 

টি করিল কে? নাস্তিকেরা এই জন্যই জিজ্ঞাসা কবে, ঈশ্ববকে স্থষ্টি করিল 

কে? মাহ] কিছু সতা, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহ! কিছু মহৎ বা হ্ন্দব, 

সকলই ঈশ্বর সৃষ্টি কবিয়াছেন। ঘদি সকল পদার্থে আদিম সাক্ষাৎ কারণ 

বলিঘ। ঈশ্ববকে স্বীকার না করা যায়, তাহ। হইলে অনবস্থ। দোষ উপস্থিত 

হব। শেষ সৃষ্ট বস্ত হইতে ঈশ্বব অতি দূরে অবস্থিত, ইহ। মনে করা ভ্রম । 

শেষ ও প্রথম, এ ছুই পাক্ষাংমন্ন্ধে ঈশ্ব হইতে উৎপন্ন হইযাছে। মধ্যবিন্দু 

ঈশ্ববের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ । এই খিশ্ব ঘড়ীর মত নব। 

তিনি বিশ্ব কজন করিয়! ছাড়িয়। চলিয়া গিযাছেন, ইহ] ভাতে । তিনি যেমন 

হ্ুজন কবিষাছেন, তেমনি ধাবণ করিথ| রহিয়াছেন। ঈগব এবং মানব 

এ উভয়েব সম্বন্ধ বস্েব 9৪ত-প্রত-পন্বন্ধেব ন্যায । ঈশরশকি ও মানবশক্তি 

ওতপ্রোতভাবে সন্দ্ধ। ঈশ্বর হইতে স্বতশ্ করিলে মাব মানবত্ব থাকে 

না। বৃক্ষের মূল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চক্ষুর্গোচর, ঈশ্বরও সেইরূপ | 

পত্র পুষ্পাদির সৌন্দর্য সকলই চলিয়া যায়, এমন কি জীবনী-শক্তি অস্তহিত 

হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী-শক্তি। আমাদের 

উন্দডরিয়াদি যে মূলশক্তি হইতে বলবীধ্যাদি লাভ করিতেছে, সেই মূল শক্তি 
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ঈশ্বর । এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের সঙ্ন্ধ, 

উপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই । তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি 

আমাদের জীবনের জীবন। 

“বিবেক” 

২২শে ফেব্রুঘারী (১৮৭৯ খুঃ ), শনিবার, “বিবেক” সম্বন্ধে উপদেশ হ্য। 

বিবেকের মূলতন্ব কুটিরের উপদেশে যাহ। বিবৃত হইরাছে, তদনুরূপ। পূর্বব- 

দ্রিনের উপদেশে সমুদায় পদার্থের সহিত ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎসন্বদ্ধ স্থিরীকৃত 
হয়, তাহাবই নিয়োগ এস্থলে বিশেষরূপে করা হইয়াছে । 

“ব্রাঙ্গধন্ম, অছৈতবাদ এবং বহুদেবৰাদ" 

২৯শে মার্চ (১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, 'ব্রাঙ্মধন্ম, অদ্বৈতবাদ এবং বহুদেব- 

বাদ” সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মম্ম এই :-_-একদিকে অদ্ধৈতবাদ, 

আর একদিকে বহুদেববাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধন্মের গতি । ব্রাহ্গধন্মে 

এ ছুইযের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে । এ ছুইয়ের মূলে যে সত্য 
আছে, তাহা ব্রাহ্মধন্মেব বিরোধী নহে । ঈশ্বর আছেন, তিনি দৃবস্থ নহেন, 
সকলের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি সন্বদ্ধ' এ ছুই! সতা এ ছুই বাদমধো 

অবস্থিত। রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এই তিন রাজাশাসন- 

প্রণালীর সহিত ত্রাক্মধন্ম, বহুদেববাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে। 
অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরের সর্বগতত্ব প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তই ঈশ্বর, ইহ! 

প্রতিপার্দিত হয় না। তবে এই মতের বিকারে অনেকের চরিত্রের পবিত্রতা 

বিনষ্ট, এবং যে কোন পাপাচরণ করিয়া, উহা ঈশ্বররূৃত, স্ৃতরাং পাপ নয়__ 

এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে । বহুদেববাদে সকলেই দেবত। নহে । যাহ 

কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিয়া উহ। গ্রহণ করিয়াছে । এ ছুই 

বাদের মধ্যো ভ্রান্তিবিমিএ সত্য আছে বলিঘা, সত্য গ্রহণে ভারতীয় যুবকগণের 

ভীত হওয়া সমুচিত নহে । ভূতকালে এ উভয়ের দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে 

বলিয়া, সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈশ্বর-দর্শন হইতে বিরত 

হইলে, নিতান্ত শুষ্ক বুদ্ধির ধন্ম আশ্রয় করিতে হইবে। এই উভয়বাদের 

মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হুইয়! উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ করা সমুচিত। 
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“বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা” 

৫ই এপ্রিল (১৮৭৯ খুঃ ), শনিবার,বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা” সম্বন্ধে উপদেশ 

হয়। কারণপরম্পরায় স্থষ্টি কল্পন! করা যে প্রকার তুল, অভিপ্রায়পরম্পরা অবস্থা- 

পরম্পরার ফল মানুষের জীবন, ইহাঁও সেই প্রকার ভূল। অবস্থাপরম্পরা 
অভিপ্রায়পরম্পরার মধ্যবিন্দু আমাদের ইচ্ছা । এই ইচ্ছা দ্বার। সে সমুদায় 

নিয্মিত। কোন একটী বিষয় ইচ্ছার সন্মুথে উপস্থিত হইলে, অভি প্রায়লমূহ 

সেই বিষয়টার পক্ষদ্বয়ের সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়। তাহাব| পক্ষ সমর্থন করিল 

বটে, কিন্তু কোন্ পক্ষের অন্থকুলে নিষ্পত্তি হইবে, তাহা প্রাড়বিবাক ইচ্ছার 
হস্তে। ইচ্ছা বা আমি অবস্থাবীন নহি, স্বাদীন , ক্বাধীন ভাবে আমি শান্তা 

বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পাবি। 

“অনন্ত অথচ জ্বেয় ঈশ্বর" 

১৯শে এপ্রিল (১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, “অনন্ত অথচ জ্ঞের ঈশ্বব এই বিষয়ে 

উপদেশ হয়। জড়বাদিগণ অনম্তকে অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ করেন । এ কথা সত, 

অনন্ত অভাবাত্মক শব্দ, আমরা উহাকে কখন চিন্ভার বিষষ করিতে পারি না, 

চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষয় ভিন্ন চিন্তা অগ্রসর হইতে পারে 

না। অনন্ত চিন্তাব অবিষয হইলেও, উহাকে আমরা চিন্তা হইতে দূর করিয়া 

দিতে পারি না, কেন না সাস্তের সঙ্গে অনন্ত চিবগ্রথিত। সান্ত ভাবিতে 

গিয়! যখন তাহার নর্দে সঙ্গে অনন্ত আসে, তখন এই সান্তেতে যে সকল স্বরূপ 

লক্ষিত হয়, সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম স্বরূপেব দিকে লইয়া যায়। 

এই চারিদিকেব পরিবর্কনমধ্যে এই সাস্ত অহম্ নিত্য একই রূপে অবস্থিত। 

স্থতরাং পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহমধ্যে সান্ত অপরিবর্তনীয়। কিন্থু উহা স্বয়ং 
স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহার মূলে অনন্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজন । 

এই অনন্ত পদ্ার্থকে অন্তবিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়া! যায়। 

সাস্ত আত্মা শক্তিমান, শক্তিহীন আত্মা কখন চিন্তার বিষয় নহে। চিন্তা 

আরম্ভ করিতে গিয়াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এই অল্পশক্তি আবার 
অনন্ত শক্তি দেখাইয়া দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের ব্যক্তিত্ব; 

উহাও অনন্ত ইচ্ছা বা মহন্তম বাক্তি প্রদর্শন কবে । সাশ্য আত্মাতে বে জ্জান 

অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনস্ত জ্ঞান, সান্তে অন্তত প্রেম হইতে অনস্ত প্রেম, 



১৩৯০ আচাধয কেশবচন্জর 

বিবেকের নিদেশ হইতে পুণ্যসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই পুণ্য হইতেই 

অনস্ত পুণ্য আমরা উপলব্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে অনস্তকাল ও 

অনন্তদেশ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়) উহা! হইতে আবার নিত্য সর্বব্যাপী 
ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়। থাকে । এই সমুদায স্বূপ- 

গুলিতে অনন্তত্ব সংযুক্ত হইয়!, আমাদের পরিআণদাত। পূজনীয় জীবন্ত ঈশ্বর 

আমরা লাভ কবি। 

ঈশ্বরের বাণী” 

২৬শে এপ্রেল (১৮৭৯ খুঃ ), শনিবার, ঈশ্বরের বাণী? বিষয়ে উপদেশ হয। 

ধম্মতত্ব ( ১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ) ইহাব সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ দিয়াছেন ১-- 

“মনত্তের বুদ্ধি, পপ্রজ্ঞ, স্মরণশক্তি, কল্পনা প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আছে, 
তাহার কেহই মন্ঠষ্াকে শাসন করিতে পারে না। তাহারা মন্রযোব, 

মন্ুষ্যের হইয় মন্ুষ্যকে শাসন করিবে কি প্রকাবে? স্মরণশক্তি স্বনিয়মে বস্ত 

সকল স্থৃতিপথে উদ্দিত করে, কল্পনাশক্তি স্থুনার ও ব্বগীয় বস্ততে পরিবেষ্টিত 

হইয়ীও, তন্মধো নরকের ব্যাপার আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তুস্বস্ব 

শক্তিতে তাহ। বিপধ্স্ত করিতে পারে না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শান্তভাবে একটি 

সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই দিদ্ধান্তের অন্থমরণ করিতে বল নিযোগ 

করিতে পারে না। যাহার অধিক বুদ্ধমত্তা বা জ্ঞানবত্তা) আছে, 

তদ্দারা সেই পিদ্ধাস্ত বিপধ্যন্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোত্তর পিদ্ধান্ত হইতে 

সিদ্ধান্তান্তরে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদায় বৃত্তিকে নিঘমিত 

করিবার জন্য সর্বোপরি বিবেক অবস্থিতি করিতেছে । বিবেক নিয়ামক, 

স্থতরাং উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে না। উহা! ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের 

বাণী। -উহাব পর্বতোমুখী প্রভৃতা। কি আহার, পান, পাঠ, বিষরকম্ম, 

সকলের: উপর বিবেকের কর্তৃত্ব । ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া আহারের দিকে 

চিত্তকে লইয়া গেলে অন্নগ্রহণ কর্তব্য হইল। ইহ! কাহার জন্য? বিবেকের 

জন্য । ক্ষুধার মধ্য দরিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল, উহা! অমান্য কর, দণ্ড 

ভোগ করিতে হইবে । তুমি পাঠশালায় পড়িতে যাও। পাঠে তোমাকে 

কে নিয়োগ করে? পিতা! নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নয়, বিবেক- ঈশ্বরের 

বাণী। যদি এ আদেশ অমান্ত কর, উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। 



ব্রহ্মবিগ্যালয় ১৩৯ 

বিবেক শিক্ষকের স্তায় উপদেশ দেন, আবার বিচারক হইয়া বিচার করেন, 

দণ্ড দেন। বিবেককে অমান্য কবিলে তিনি নিস্তক্ধ হন এবং যথাসমষে 

উদ্ভতবজ হইয়া পাপীকে উদ্ব,দ্ধ করেন।” 

'“তঠান ও বিশ্বাস" 

৩রা মে (১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, 'জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ হয। 

উহাব মন ধম্মতত্বে (১লা জ্যষ্ট, ১৮০১ শক) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে £-- 

“আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীম!র মধ্যে আবদ্ধ করিতে পাবি ন|। 

যতই কেন দেশকালের পরিধি আমবা বিস্তৃত করি না, আমবা কিছুতেই 

উহাব মীম নিদ্ধারণ কবিতে পাবি না; উহ! আমাদিগের নিকট অনস্তরূপে 

অন্থভৃত হয। ধাহারা অনন্ত আমাদের জ্ঞানেব বিষয় নয় বলেন অথবা অনস্ত 

কিছু নয় বলেন, অনস্তকে চিন্তা হইতে দূর কবিবাব অক্ষমতা তাহাদদিগের 

কথ! খণ্ডন কবে । আমরা জ্ঞানে এই অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ কবি । তিনি দেশে 

অনন্ত, ইহাতে তিনি সর্বত্র আছেন, দেখিতে পাই; তিনি কালে অনন্ত, ইহাতে 

তিনি সকল সময়ে আছেন, এই জ্ঞান লাভ করি। বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, যে 

বিশ্বাসেব মূলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্তত। নাই, তাহা কখন বিশ্বাস নহে । জ্ঞান 

প্রাশসমন্বিত নয়, উহা! মানুষকে জীবিত করিতে পাবে না। বিশ্বান আত্মার 

চক্ষু, জ্ঞান যে সত্য প্রকাশ করে, উহা তাহা৷ প্রত্যক্ষ দর্শন করে। ইশ্বর সর্বত্র 

সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস জ্ঞানের এ সিদ্ধান্তে সন্ধষ্ট নয়। উহা তাহাকে 

সর্বত্র সকল সমঘে দেখিতে চায় এবং তাহাকে সেইবরূপে দেখিয়! কুতার্থ হয়। 

ক্জান সতা কি বলিয়া দেঘ, বিশ্বান তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, জ্ঞান ও 

বিশ্বাসে এই প্রভেদ ৮ 

“পাপের ভাব ও প্রকৃতি” 

১০ই মে (১৮৭৯ খুঃ), শনিবাব, প্রদত্ত পাপেব স্বভ|ব ৪ প্রকৃতি বিষয়ে 

উপদেশের (১৮০১ শকের ১লা টজাষ্ের ধশ্মতৰে দ্রষ্টব্য ) সাব 'এই £--“সাধারণ 

লোকে মনে করে, পাপ একটি বস্ত, এক ছুই তিন করিয়া উশ্তাব সংখ্যা হইতে 

পারে । যদ্ি;কেহ বর্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে সে যে পাপ করিয়াছে, 

তাহার জন্য কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতে সকলে উপদেশ 

করে। সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস, পাপ কি পদার্থ, না জানিয়া উপস্থিত হয়। 

পাল 
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যেন বিচারালয়ে যে পাপের জন্ত লোক ধৃত হয়, তাহাই পাপ, আর তাহাব 
মনে যে পাপের বীজ আছে, তাহা পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপকাষা 
না করিতে পার, অথচ নরহত্য প্রভৃতি সমুদায় পাপে তুমি পাগী। যে ক্রোদ 
হইতে নরহত্য। উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ যদি তোমাতে থাকে, সমষে উহ 
নরহত্যার আকারে প্রকাশ পাইবে না, কে বলিবে? যে হস্ত মন্গযাকে হত্য। 
করিল, যে ছুরিকাদ্বারা হতব্যপ্তির কনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বা ছুরিকাতে 
কি অবিশ্তদ্ধত। স্পর্শ করিল? কখনই নহে। যে ব্যক্তি হতা। করিল, 

তাহার হাদয় অপরাধী। পাপকি? ছুর্বলতা। শরীরের যেমন রোগ, পাপ 
তেমনি মনের রোগ । রক্ত প্রভৃতি ধাতুর দৌষ যেমন রোগের নিদান, 
মন্থম্ের ইচ্ছার দৌর্বলা তেমনি আত্মার পাপের মূল। রক্তাদিধাতু প্রকুতিস্থ 
হইলে যেমন রোগ বিদুরিত হয়, ইচ্ছার দৌর্ধবল্য দূর হইলে মন্তুষ্তের তেমনি 
পাপ-নিবৃত্তি হয়।”। 

“বিবেক ঈশ্বরের বাণী কি না?” 

২৪০ মে ( ১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, ব্রদ্মবিদ্যালয়ের আন্ুর্গিক বিতর্ক সভাষ 

“বিবেক ঈশ্বরের বাণী কি না?” এতৎসপ্বন্বে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে 

এইরূপ নির্ধারণ ধশ্মতত্ব (১৬ই টজাষ্ঠ,। ১৮০১ শক ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £_- 

“বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহ| অপবের বাণী, এইবূপে নির্দাবণ কব। 

যাইতে পারে যে, বিবেক যাহা নির্ধারণ করে, তাহ। তুমি কর? বা 'করিও না? 
এই আকারে সমাগত হয়, অথবা আমার এইরূপ করা উচিত, অতএব এই- 

রূপ কারিব, এই আকারে নির্ধারিত হয। “মিথ্যা বলিও না 'অরুতজ্ঞ হইও 

ন। ইত্যাদি মূল নীতি সকালর মনেই উখিত হয় এবং মন্ধ্রকে এতৎ 

কার্ধা হইতে নিবৃত্ত করে । মানুষ প্রথমাবস্থায় নীতির বিরোধে গমন না 

করিলে, বিবেকের নিদেশ বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনি বিরোধে গমন করে, 

তখনই প্রতিঘাত দ্বারা বিবেকের কাধা বুঝিতে পারে । বিবেক যে বুদ্ধি 

বিচারের সিদ্ধান্ত নয়, তাহা তথন বুঝা যার, যখন বহু বিচার বিবেচন। বিতর্কের 

পরে যাহা নির্ধারণ করা হয়, তাহা মুহূর্তের মধো বিপধ্যস্ত হইয়া যায় এবং 

মনুষ্য বিনা বিতর্কে, বিনা বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুসরণ করে । যখন 

বিবেকের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্তৃত 



প্রঙ্গািছ্য। পথ ১৭০১ 

বুঝিতে পারে না; যেমন মদোন্সন্ত ব্যক্তি মন্ততার অবস্থায়, সে যে পোলীস 

কর্তৃক নীত হইতেছে, বুঝিতে পারে ন।, যত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিবোধ 
করিয়া পোলীস কতৃক তাড়িত হর। ফলতঃ ফুস্কস ও হ্ৃংপিণ্ের কাধ্য 

যেমন ঈশ্বর মনুষ্ঠের ইচ্ছার উপবে রাখেন নাই, কেন ন। তাহা হইলে প্রতি- 
নৃহর্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ যে সকল নীতি মন্তয্বাসমাজরঙ্গার্থ 

একান্ত আবশ্যক, সেইগুলি মন্ুষ্োের ইচ্ছাব অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, 

পে কল দ্বার। মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে । এই কল নীতি "তুমি 

কর” বা “তুমি করিও না” এইবূপে আদেশের আকারে মন্ুযাহদয়ে নিয়ত 
সমাগত হয়। আদেশের ব্যাপ্তি কতদূব, ভবিষাতের বিচাধ্য বিষয় রহিল ।” 

''অপৌকুষেয় বাক্যাভিব্যক্তির দর্শন” 

গ্রীক্মকালের পর, ৫ই জুলাই ( ১৮৭৭ খুঃ ৮ শনিবার, কেখবচন্দ্র “অপৌরুষেয় 

বাঁক্যাভিব্যক্তির দর্শন” বিষধে ব্রঙ্গবিদ্ভালয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের 

সাব এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পাবে £--ঈশ্বর আছেন, এই পধ্যস্ত 

বিশ্বান করিয়া কিছু হয়না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কহিলেন, 

সত্য প্রকাশ না করিলেন, তিনি ধদি আমাদের গুরু না হইলেন, তাহা হইলে 

আমব| পরিত্রাণ লাভ করিব কি প্রকারে? কোন গ্রস্ত আমাদের নিকট 

ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইতে পাবে না? কেন না তিনি কখন লেখেন নী, 
তিনি বলেন । ইহা সম্ভব ঘে, পর্বাকালে ঞষি মহাজনগণ, যাহ। ঈশ্বরের নিকট 

হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহ! তাহার। লিপিবদ্ধ করিয়াছে", এবং সেই সকল 

গ্রন্থাকারে বংশান্তক্রমে চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু এই নকল গ্রন্থ পাঠ 

করি! আমাদের কি লাভ, যদি ঈশ্বর আপনি তাহার বাক্য আমাদের নিকট 

অভিব্যক্ত না করিলেন । অভিব্যক্তির (7২6৮০180101) ) অর্থ, যাহা প্রচ্ছন্ন 

ছিল, তাহা প্রকাশ পাওয়।। আনাদের পরিজ্রাণ-সম্পকীঘ সত্যগুলি যদি 

আমাদের নিকট অভিব্যক্ত না হইল, তাহা হইলে আর তাহ। অভিব্যক্ত 

বলিব কি প্রকারে? আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। গ্রন্থ 

কি সে কার্ধা সাধন করিতে পারে? উহাতে যাহ! আছে, তাহাতো 

আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার অভিব্ক্তির জন্য আলোকের প্রয়োজন । 

গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা আমাদের বোধের বিষয় না হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 

১৭৬ 



১৪০২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 

বিষয় না হইলে, উহাতে আমাদের কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহ। 

অপর এক জন মানুষকে বলে, তাহাও ঈশ্বরের বাক্যাভিবাক্তির মধ্যে গণ্য 

করা যাইতে পারে না; কেন ন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যক্ত না করিলে, 
তাহা আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তি হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বর 

যেমন লেখেন না, তেমনি আত্মিক ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কন না; সংস্কৃত, 

হিক্র বা অন্ত ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি কথা কন, ঈশ্বরসন্বন্ধে এমন কথ। 

কখনই বল! যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিপ্র, ব্রাঙ্গণ, শূদ্র, ইউ- 
রোপীয় বা আপিয়াটিক সকলকেই তিনি সমাদরে নিকটে আহ্বান কবেন, 

স্থতরাং সকলকেই তাহার দ্বারে গিয়া আঘাত করা কর্তব্য । 

“চরিত্র” 

২০শে সেপ্টেম্বর ( ১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, কেশবচন্দ্র “চরিত্র” বিষয়ে উপদেশ 

দেন। চরিত্রের বিষয় বলিতে গিয়া, তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের মূল করেন। 

ঈশ্বরের বাণীশ্রবণের চারিটি বিভাগ,__-শারীর, মানস, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক। 

যে সকল নিয়মে আমাদের শরীরেব স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, সেগুলির ভিতবে 

আমর! ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করি। ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, “স্বাস্থ্বোর নিয়ম 

প্রতিপালন কর।” তাহার এই কথা প্রত্যেক শিরায়, প্রত্যেক স্বায়ুতে 

লিখিত । এই বাণীই স্বাস্থারক্ষার বিধি। ক্ষুধার ভিতর দিয়া তিনি বলি- 

তেছেন,“যাও, খাও |” যখন ক্ষুধা নাই, তখন তিনি বলেন, “খাইও না”, 

তখন আমরা ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকি । শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, 

মনেরও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। সত অন্বেষণ, সতা সম্ভোগ, জ্ঞানার্জন, 

এজন্য কুতৃহল বা তৃষ্ণা সেই ঈশ্বরের বাণী, যে বাণী বলিতেছেন,-"যাও, 

জ্ঞানী হও।” নৈতিকবিভাগে যে ঈশ্ববের বাণী, তাহাই আমাদের চরিত্র 

সম্বন্ধে সং শাপ্ব। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বান না! করিয়া, আমর! কখন চরিত্র 

গঠন করিতে পারি না! । বিবেক বা ঈশ্বরের বাণী আমাদের চরিজ্রগঠনে 

সাহাযা করে। কেবল চরিব্রগঠনে সাহাযা করে, তাহা নহে, ইহারই জন্য 

চরিত্রগঠন দরকার হইয়া পড়ে। আমরা সং হইব কেন? কৌশলের জন্য? 

না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন, এই জন্য । ঈশ্বরের নিকটে গেলেই তিনি 

বলেন, “সত্য বল”, “ভারতের জন্য জীবন অর্পণ কর।” ইশ্বর বলেন বলিয়াই 
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পরহিতার্থে জীবন দেই । “যাহার যাহা প্রাপা, ভাহাকে তাহা দাও”, ঈশ্বর 
এ*কথা বলেন বলিয়া ইহা কর্তব্ামধ্যে গণ্য । আমাদের নীতির উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব, এই ভাবে আমরা গঠিত । ধাহার! মনে 
করেন, বিচার শেন দিনে হইবে, তাহাদেব উহা ভুল। আমরা প্রতিমৃূহ্র্ত 

ঈশ্ববকর্তৃক বিচারিত হইতেছি। শারীর, মানস, টনতিক বা আধ্যাত্মিক যে 

কোন বিভাগে আমরা তাহার কথা উল্লজ্ঘন করিলে, আমর! দণ্ডিত হই। 

তাহার কথা উল্লজ্ঘন করিয়া এমন অন্তজ্ভ্ানা উপস্থিত হয় যে, সে জালা 

কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জ্ালা-নিবাবণের জন্য মানুষ মোহমদিরা 

পান করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতবে সে শান্তিহারা হয়। সে যাদি একেবারে 

পশু না৷ হইয়া যায়, তাহা হইলে, “এইটি কর”, “এইটি করিও ন।” এরূপ কথা 

পে শুনিবেই। ধাহারা এই বাণী শুনিয়া চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন 

ন|. তাহাদের জীবনে বীরত্ব প্রকাশ পায়; দ্রেবনিশ্বসিত ঈশ্বরবাণীর উচ্চতম 
উন্মেষ । 

“শিক্ষ।” 

২ব| আগর (১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, কেশবচন্দ্র ব্রচ্ষবিদ্যালয়ে 'শিক্ষ।? বিষয়ে 

উপদেশ দেন। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়। তৎকালে ধর্মতন্দে ( ১লা 

ভাদ্র, ১৮০১ শক) উহার যে সাব প্রদত্ত হয়, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত 

কবিলাম। “গতবারে স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। 
নপ্রপ্রথমে শরীর-রক্ষাব প্রযোজন। শবীবেব পর মন আমাদের চিন্তার বিষয়। 

শবীর অল্পদিন স্থায়ী, মন অনস্তকালের সঙ্গী । সুতরাং শরীরাপেক্ষা মন 

যে 'আমাদিগের সমধিক যত্তেব বিষ, তাহ! আব বলিতে হয়না। বিজ্ঞান 

শিক্ষণীয় বিষয়, সন্দেহ নাই, আমরা উহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে 

পারি না; কিন্তু মন সর্বাপেক্ষা আশ্চধা । মন আকাশের বিছ্বাংকে ধরিয়া 

আপনার কর্মে নিযুক্ত করিতেছে । তাহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া! কাহাকে 

না আশ্চধ্য হইতে হয়? সেই মনঃসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান যে শান পাঠ করিলে 

হয়, তাহা প্রচলিত শিক্ষ। হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ 

করা হইয়াছে । মন আপনি আপনাকে যাহাতে জানিতে পারে, উহার বিশেষ 

ভাব সকল যাহাতে উন্নত হয়, তাহা না করিলে উহার শিক্ষা কিছুই হইল 
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না। এত শিক্ষালাভ করিয়। যদি শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুজনকে ভল্তি, 
স্ত্রী পরিবারকে গ্রীতি, সন্ভীনগণকে স্সেহ করিতে না পারিলেন, তধে কি 

হইল? প্রচলিত শিক্ষা যদি তাহাবা হৃদয়শূন্য হন, দেশের হিন্তকন্পে 

শরীরের একবিন্দু শোণিত অর্পণ করিতে না পারেন, তবে তাহাদের শিক্ষা 

প্রয়োজন কি ছিল? প্রচলিত শিক্ষায় স্থতিশক্তির চালনা হয়। স্থৃতিকে 

তুচ্ছ করা যাইতে পারে না, কিন্তু স্বতি ব্যতিরেকে অন্থান্য বৃত্তি আছে, থে 

সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যত্ই হয় না। বুদ্ধিকে মাঙজ্জিত করিলে, উন্নত 

করিলেও, কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না । ফলতঃ মনের কোন 

বিভাগকেই আম্রা অবহেলা করিতে পারি না। কিন্তু এই শিক্ষার বিববে 

একটি কঠিন সমস্যা আছে। শিক্ষার বিষয় অনেক। আমি কখন কোন 

প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ করিব, ইহ] নির্ণয় করা সহজ নহে । একটি বিছ্যালথেব 

পুন্তকালয়ে প্রবেশ করিলে, এত পুন্তকের মধ্যে কোন্ পুস্তকখানি পাঠ কবিব, 

ইহ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। এখানে হ্ৃদযের গতিতে ঈশ্বরের অঞ্গুপি- 

নির্দেশ, তাহার আজ্ঞা দেখিয়া যদি তাদৃশ অধ্য়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহ 

হইলে অপূর্ব শিক্ষালাভ হয়।” শিক্ষা কেন করিতে হইবে?  'তোমব। 

আপনাকে শিক্ষিত কর' ঈশ্বরের এই আদেশের জন্য | শিক্ষা বাহিরের কতক- 

গুলি বিষয় জানা নহে, মনের ভিতর যাহা! আছে, তাহা বাহির করিয়া আন] । 

ভাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিদ্রিত অবস্থায় থাকে । এইগুলিকে শিক্ষার 

দ্বারা জাগ্রৎ করিয়া! তোল! হয়। আপনার মনে যাহা আমিল, সেইরূপে শিক্ষ। 

করিলাম, ইহাতে শিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের নির্দেশ অন্সারে শিক্ষা করিলে 

ভাল শিক্ষা হয়। 



৬৫ 

নৃতন আন্দোলন 
'নৃতন আন্দোলন? এ কথ। শুনিবামাত্রেই পাঠকেব মনে হইবে, আবার 

বুঝি কেশবচন্দ্র এমন একটা কোন কাজ কবিযাছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে 

তাহার বিরোপে এবাৰ দণ্ডায়মান হইঘাছেন। পাঠকের এপ মনে করিবার 

অধিকার আছে । যিনি ( জীবনবেদেব “আশ্চধ্য গণিতে” ) বলেন, “যেখানে 

দ্রেখা গেল, মকল লোকেই এই কাব্যে স্থখাতি কবে, এই কাধ্য যদি কবা 

যাঘ, সকল লোকেই সুখ্যাতি কবিবে , সাধক অমনি বুঝিলেন, একাধা মন্দ 

কার্ধা, ইহাতে সর্বনাশ হইবে ।  বিদ্বানেবা গ্রাহ্য কবিবে, পণ্ডিতেবা মানিবে, 

সাধারণ লোকে ঘশ কীর্তন করিবে, অতএব একাধ্য কবা হইবে না। মন 

বলিল, এই কাধা কব, আকাশের দিকে তাকাইযু। বোঝা গেল, এ একটু 

ভাল কাধ্য। ভাল ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, 

বিপক্ষ হইয়াছে, স্থিব হইল, ইভা করিতেই হইবে ।  একাধ্য কবিলে 

সবাই নিন্দ। কবিবে, ভমানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা কবিতে 

যাইব, কেহই শুনিতে আপিবে না, খুব বন্ধু আপনাব লোক ঘাবা, তাহাবা ও 

ভ্বাড়িয়। যাইবে: শরীব ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ্গীণ হইযঘা অবসন্ন হইবে) যাই 

এরূপ দেখিলাম, মন বলিল, ঠিক হইয়াছে, কেউ পায় দেয় না, অতএব এই 

কাধ্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে শক্রুত। হয, ঈশ্বরে তাতেই 

মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বব তাহাতে অন্তকুল।”-ধিশি এরূপ 

বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সমঘ্নে এমন কিছু কবিবেন, যাহাতে বিদ্বান জ্ঞানী 

বন্ধুগণ বিমুখ হইবেন, কত নিন্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমন কিছু 

কবিলেন, যাহাতে সেইরূপই হইল ।॥ কোন্ উপলক্ষে ভিনি কি কবিলেন, 

আমরা তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

রেবেরেগড লিউক প্রিভিংটনের বস্তু তা 

রেবেরেগ্ড লিউক রিভিংটন এম এ বন্ধে হইতে এ সনয়ে (মার্চ, ১৮৭৯ পৃঃ) 



১৪০৬ আচায্য কেশবচন্দ্র 

কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য আলবার্ট হলে 
কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন, স্থির হয় | .প্রথম বিষয়টি “মনুষ্য, তাহার আদি এবং 

নিয়তি 1” দ্বিতীয় বিষয়টি “মন্ুষ্যের উন্নতির নিয়ম ( মন্থয্যের নিয়তি (1).)।৮ 
এই ছুই বক্তৃত! সম্বন্ধে ধন্মতত্ব এইবূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,“ফাদার 

রিভিংটন এম এ বিগত ছুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে মনুষ্য, তাহার আদি ও 
নিয়তি” বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন ; আগামী মঙ্গলবার “মনুষ্ের উন্নতির নিরম' 
বিষয়ে বন্তৃতা করিবেন। ফাদার রিডিংটনের বক্তৃত। মধুর, যুক্তিপূর্ণ শ্রষ্থীঘ- 

গন্ধশূন্য । তিনি স্বীয় ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে 
সকল বস্তৃতা করেন, তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি এবং সার্বভৌঘিক ধর 
স্পর্শ করিয়া বলেন, সাম্প্রদায়িক মত অণুমাত্র স্পর্শ করেন না । আধুনিক 
বিজ্ঞানাদিতে ইহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহ। কিছু বলেন, তাহ। অত্যন্ত 
উদার। এ দেশের প্রতি তাহার বিশেষ অন্থরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈদ্বশ 
উদ্দারচেতা গ্রীষ্টের প্রকৃত অন্যায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল করিতে সক্ষম 1” 

( ধশ্মতত্ব, ১৬ই চত্র, ১৮০ শক ) “আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম, ফাদার 

রিভিংটন আগামী মঙ্গলবার "মন্থুষ্তের উন্নতির নিয়ম” বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন । 
তাহার বন্তৃতা হইয়াছে এবং শেষ বক্তৃতায় আমরা পূর্ববাপেক্ষা আরো পরি- 

তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বিবেকের একাধিপতা অতি 

আশ্চধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘোর প্রাণাস্তিক বিপদ উপস্থিত হইলেও, 

বিবেক যাহা বলিবে, তাহাই শুনিতে হইবে এবং বিবেকের কথা শুনিয়া 

চলিলে, পরিশেষে কোন বিপদ্ থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত 
পথপ্রদর্শক, বিবেকের অন্থসরণ করিলে পরিশেষে মনুষ্য স্বর্গবামে গিয়। 
উপস্থিত হয়, এ সকল কথা তিনি ন্থন্দরকূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ 

বক্তৃতাতেও তিনি শ্রীষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কেবল আখ্যায়িকার মধ্যে 

তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, ন্বর্গ হইতে এক জন দূত আপিয়৷ দিপর্শনযন্ 
দিলেন, এই দিগদর্শনযস্ত্র বিবেক । পথে চাকচিক্যময় অসার পদার্থ গ্রহণ 

করাতে, দিগ্র্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দূত 
পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদিও দিগ্রর্শনশলাক1। বিপরীত পথ প্রদর্শন করে 

এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে ব্হু.বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি ইহার অহ্নরণ 
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করিতে হইবে। কেন না চরমে স্বর্গধামলাভ উহার অনুসরণ ভিন্ন আর 
কিছুতেই হইবে না।” (ধশ্মতত্ব, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক )। 

পু “ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে--ঈশ| কে” বিষয়ে বক্ত-তা 

ফাদার রিভিংটনের প্রতি কেশবচন্দ্রের অকুত্রিম অঙ্রাগ গ্রীষ্টের প্রতি 

গভীর অন্থরাগ হইতে সমুখিত, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। তিনি 
কেশবচন্দ্রের গৃহে কমলকুটারে ( ২র] এপ্রেল, ১৮৭৯ খু, বুধবার ) ব্রাঙ্গগণের 

সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে শ্রীষ্টধশ্মের গভীর তত্বসম্বন্ধে আলাপ হয়। 

কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার আলাপ আরম্ভ হইয়া, ৮। টা! হইতে ১১॥ টা 
পধ্যস্ত তিন ঘণ্টা কথোপকথন চলে । উভয় পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। 

এই অ।লাপ হইতে “ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে ঈশা কে?” এই বিষয়ে 

বক্তৃতা দেওয়া কেশবচন্দ্র প্রয়োজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা 

উপলক্ষে প্রায় সহম্াধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। লর্ড বিশপ, আর্চডিকন বেলি, 

কাদাব রিভিংটন প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 

বক্তৃত।র সার আমরা নিজে সংগ্রহ না করিয়া, ধর্মতত্বের ( ১ল। বৈশাখ, ১৮০১ 

শক) সংবাদস্তসম্তে তংকালে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই 
দিতেছি “বাহে দেখিতে ইংলগ্ীরগণ ভারতবর্ষ শান করিতেছেন, কিন্ত 

ফলে শারতবষীন্গণের হদয় রাজপুরুষগণকর্তক শাসিত নহে, খ্রীষ্ট কর্তৃক 

শাসিত হইতেছে। খ্রীষ্ট বিদেশীয় ব৷ বিজাতীয় নহেন, তিনি আপিয়ার 

লোক এবং ধন্মে তিনি ভারতের আধ্যমহযিশ্রেষ্ঠ । শ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্তু 

তিনি সর্বথা আক্মোচ্ছেদ নাধন করিয়। ঈশ্বরের সহিত মিলিত; তাহার কার্ধ্য, 

তাহার কথা তাহার নহে, ঈশ্বরের । তিনি ঈশ্বরাবতাব নহেন; ঈশ্বরের 

সন্তানাবতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ 

প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাস্ত সংযুক্ত । এই 
যোগে তিনি প্রাচীন খধিগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসন্বন্ধে সন্বদ্ধ। 

তিনি আপনাকে সর্বথা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরে 

আরোপ করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্তমানের ন্যায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন, 

বিশ্বান করিতেন। কেন না, তিনি সুস্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, 

শ্রষ্টার মনে যেমন সমুদায় সৃষ্টি, তেমনি তাহার মঙ্গলভাবে পরিত্রাণের বিধান 
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এবং সেই বিধানের লোক তাহারই বক্ষে অনাপিকাল হইতে নিদ্রিত ছিল। 

খ্রীষ্ট তাহার শোণিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্গণকে আদেশ করিথা 

বান। তাহার অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনৈ করিতেন না, 
সেই পুক্রভাব, যে পুত্রভাবে তিনি অনার্দিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষে অবস্থিত 
ছিলেন। তাহাকে পান ভোজন করা এবং তীহার নিত্যভাবে অবস্থিতি কব। 

তিনি এক মনে করিডেন |” 

“ঈশা কে” এই বক্ত তায় নুতন আন্দোলন 

এই বক্তৃতায় নৃতন আন্দোলন সংস্থষ্ট হইল। অবশ্য এ আন্দোলন খ্রীষ্টকে 
লইয়া। গপ্রতিবাদকারিগণ কোথায় কি এ বক্তানশ্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহাব 

অনুসন্ধান নিশ্রয়োজন | বাহার অন্কুল ছিলেন, তাহারা প্রত্তিকূল হইলেন 
কি না, ইহাই সব্বপ্রথমে দেখিতে ভইতেছে। কেশবচন্দ্র এই বক্ৃতাদীনেব 

পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন । তন্মধ্যে তাহারই বিচ্ছেদ বিশেষ 

র্লেশকর, যিনি নরপুজার 'অপবাদের সময়ে ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তিথগুন। 

লিখিয়াছিলেন । কেশবচন্ত্র খ্রীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এত দিন 

তাহারা জানিতে পান নাই। এখন তাহার! দেখিলেন যে, গ্রীষ্টবাদিগণ সহ 

্ীষ্টসম্ঘন্ধে কেশবচন্দ্রে্ অনেকটা মিল 1 এমন কি, বিজাতীয় ভাবে তিনি 

খ্রীষ্টের একান্ত পক্ষপাতী, কষ্টাদির প্রতি উপেক্ষাশীল, ইহাই তাহাদের বিশেষ- 

রূপে হঁদয়ঙ্গম হইল । তীহাবা কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্ঞব- 

ধন্মের দিক অধিক পরিমাণে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আব কিছু না 

হউক, তাহাদের ধশ্ম সঙ্কীর্তনপ্রধান হইল । এ দিকে খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের 

প্রতি অসন্তষ্ট হইলেন । তীহারা মনে করিলেন, কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাদান 

অস্ময়ে হইয়াছে । কেননা এখনও খ্রীতিসম্পকীণীয় “সমুদায় ভাব তাহাতে 

পরিস্ফ,ট হয় নাই । এখন তিনি মপ্যপথে আছেন, এখানেই তিনি দাড়াইয়। 

থাকিতে পারিবেন না। হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পশ্চাদগমন 

করিতে হইবে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, অথচ খ্রীষ্টকেও ত্যাগ 
করিতে পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ 

পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। গেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপক্কা- 

বস্থায় কেশবচন্দ্র এ বক্ত| দিয়া ভাল করেন নাই; হিন্দু, ্রীষ্টান, ব্রাক্ষ 
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সকলকেই এতদ্বার। তিনি অসন্তষ্ট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ 

করিলেন, “ঈশা কে 1?” এ আর একটা নৃতন প্রশ্ন কি? স্বয়ং শ্রীই যে 
শিগ্তগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মানবতনগকে লোকে কি বলে ? যখন 

পিটার বলিলেন, তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি সঙুগ্ট হইলেন; 

কেবল মঞ্থষ্ট হইলেন, তাহ! নহে, তাহাকেই শৈল করিঘ। তছুপরি মণ্ডশী-স্থাপনে 

অশ্পীকার করিলেন । 

ঈশানদ্বকে আর্চডিকন বেলের মতের সঙ্গে কেশবের মতের পার্থক্য 

এই বক্তৃতার পর আর্চডিকন বেলি স্ণ্েজনের চাচ্চে গ্রাষ্ট কে? এই 

বিষয়ে উপদেশ দেন এবং এই উপদেশে কেশবচন্দ্রের মতের সঙ্গে কোথায় এক্য, 

কোথায় পুভেদ, প্রদর্শন করেন। কেশবচজেব মতে খ্রীষ্ট ঈশরেতে ভাববূপে 

বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরেব সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেন, 

মৃতু অন্তেও সেই ধোগেই অবস্থান করিতেছেন । ইহাব মতে, তিনি ব্যক্তি- 

কপে ছিলেন; ঈশ্বরেতে খন ব্যক্তিরূপে ছিলেন, তখন ঈশ্বর ছিলেন, মানব- 

বুণে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অন্তে এখন তিনি 

দেব ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সতো, প্রেমে, জ্ঞানে 

এবং পুণে খ্রীষ্টের মহিত একীভূত হওয়া শ্ীষ্টের পক্তমাংস পান ভোজন এবং 

তন্তষ্ভাবে জনপমাজে তীহার স্থিতি কেশবচন্দ্রের মত, আচডিকনের মতে, 

খ্ীষ্টের শোণিতেই মুক্তি এবং শ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আম্মপ্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন, প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, 

এখন তিনি ন্বর্গে থাকিয়া তাহার মণ্ডলীর জন্য সকলই করিতেছেন। গ্রীষ্টের 

ঈশ্বরেতে নিমগ্রভাবে স্কথিতিকে আর্চডিকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাঙ্গদের 

সহিত এক মনে করিরাছেন এবং মৃত্যু অস্তে খ্ীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই, কেশব- 
চন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এত্রম যে কেবল 

তাহারই হইয়াছিল, তাহ! নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল। 

এক জন মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক পপ্রকাশ্ট পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্র 

্ষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই তিনি উহা 

শুনিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য খ্রীষ্টের পরিবর্তে প্রাচ্য খ্রীষ্ট ভারত- 

বর্ষের জন্ত আকাজ্ষ। করাতে, কোন কোন গ্রীষ্টবাদী এই বলিয়! প্রতিবাদ 
১৭৭ 
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করেন যে, খ্রীষ্ট প্রাচ্যও নহেন, প্রতীচ্যও নহেন, তিনি সকল দেশ ও সকল 
কালের জন্য । এ সম্বন্ধে বেরিলির খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আনো- 

লন করেন। এই আন্দোলনে, পাশ্চাত্য গ্রী্ঠই বা কি, প্রা গ্ীষ্টই বা কি, ইহা 

বিশেষ ভাবে মিরার প্রদর্শন করেন । 

ঈশার প্রতি অনুরক্তিতে ইংলগ্ের বিশেষ বন্ধু বসি সাহেবের সঙ্গে কেশবের বিচ্ছেদ 

এ সমুদায় আন্দোলন সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বিশেষ 

বন্ধু ইলগ্ডের বয়সি সাহেব যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশ- 

কর। খ্্রীষ্টের প্রত্তি কেশবচন্দ্রের অন্থুরক্তি অনেক দিনের বন্ধু বয়সি 

সাহেবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল ; ইহ। কেনই বা! হৃদয়বিদারক হইবে না? 

এই আক্রমণ কেশবচন্দ্রের পক্ষে কি প্রকার মশ্চ্ছেদী ছিল, মিরারের এই 

লেখাতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে £-- 

“ত্রাহ্মগণের নেতা দুর্ভাগ্য চন্দ্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা 

হইয়াছে । স্বতরাং তীহার আর বিরাম নাই, তাহার ক্ষত আরাম হইবে, 

আশা! করা যাইতে পারে না। গত দশ বংদব তাহার নগ্ন পৃষ্ঠে প্রুত- 

গতিতে একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও 

অনেকগুলি পড়িবে । এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমর। 

আশ্চধা হইয়াছি! আমরা আশ্চর্যা হইয়াছি, তিনি কেন বৎসরে বৎসরে 

যথেচ্ছ নিষ্ঠরভাবে আক্রান্ত, নিন্দিত, ভত্সিত ও নিধ্যাতিত হন। আমাদের 

আশ্চর্ধা না হওয়াই চাই। কতক লোক ঘ্ব্ণা বহন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ 

করেন। লোকের অপ্রিয় হওয়া তাহাদের নিয়তি । তাহারা ভালমন্দ যাহা . 

বলুন, তাহাতেই তাহাদের নিন্দা ও ভত্ননার অধীন হইতে হইবে । যদি 

ত্বাহার। শুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। এ সময়ে অতিরিক্ত 

গানিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমরা সমর্থনও 

করি না, দুষিও ন।, আমরা কেবল এগুলিকে অপরিহাধ্য মনে করি। আচার্যও 

এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। তিনি অনেক বড় বড় পরীক্ষায় বাচিয়া 

আছেন," সম্ভবতঃ আরও যে সকল পরীক্ষা আসিবে, তাহাতেও বাচিয়া 

থাঁকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা । ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই 

যে, তিনি নিতান্ত প্রবলভাবে এবং অতিরিক্ত উৎসাহ্-সহকারে শ্রীষ্টের উপরে 
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আচাধ্যের বক্তৃতা আক্রমণ করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি প্রবল ভাবাধীন 

হইয়াছেন বলিয়াই, অতি তেজের সহিত যেন কুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু 
তাহার উপদেশের প্রবন্ধ রুদ্রভাব উদ্দীপন কবে না। প্রথম কারণ এই, তিনি 

কোন বাক্তিগত অসন্ভাব হইতে লেখেন নাই । দ্বিতীয় কারণ, আচাধ্য যাহা 

বলিধাছেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই ; না বুঝিষা যে সকল খুসি প্রদর্শন করি- 

যাছেন, তাহাতে আচাধ্যের অবধারণ স্পৃষ্টও হয নাই" 

আচার্যের কথা ন1 বুঝিয| বয়সি সাহেবের আক্রমণ 

বয়মি সাহেব না বুঝিয়া আক্রমণ করিযাছেন কিনা, এখন দেখ! যাউক। 

“আমি এবং আমাব পিতা এক” খ্রীঙ্টেব এই উক্কিকে উচ্চতম মত্মতাগ 

নলিয! কেশবচন্দ্র নিদ্ধাবণ কবিয়াছেন। এততসম্বন্ধে বসি সাহেব বলেন, 

“এই সকল কথার আমবা যে অর্থ করি, এ অর্থ তাহাব সম্পূর্ণ বিপবীত দেখিয়া 

আশ্যধ্য হইতে হইয়াছে । আত্মাভিমীনপ্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন 

আমাদের নিকট এ কথাতে| আর কিছুই বুঝাধ না। ঈশ্বরের মহিত কেবল 

সমতুল্যত্ব নব, তিনি যাহা, আপনিও তাহা, এইকপ অধিকার-স্থাপন নিরতিশয় 

অতস্কত ভীষণ আত্মািমানেব কাম্য । একপ অপিকাবস্থাপনে যত্বু উন্মন্তালমের 

প্রাচীরেব বাহিবে কখন কবা হয় না।? কেশবচন্ধ মর্থব্যাখানস্তলে মাহ! 

বলিয়াছেন, বষপি পাহেব ভাহাব সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করবেন নাই । যদি 

করিতেন, তাহা হইলে আত্মাভিমান নহে, ঈশাব অতিমান্র বিনঘই প্রকাশ 

পাইত। আমি চিন্তা করি, আমি ধর্মপ্রচাব কবি, আমি ঠিক খাটি লোক 

ইত্যাদি আমির প্রাধান্য সর্বত্র ; গ্রীষ্ট দেই আমিকে উডাইয়া দিয়। ঈশ্বব কর্তৃক 

পূর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি কিছু কবি না, আমার ভিতব দিয়! প্রভু সমূদার 

করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন । ইহা কখনও আম্মাভিমান নহে,গসর্নোচ্চ 

অভিমানত্যাগ । “এব্রাহিম ছিলেন, তাহাব পূর্ব হইতে আমি.আছি” এই 

কথা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখানাংশ পরিত্যাগপূর্ববক 

কতকট। উদ্ধৃত করিয়া বয়পি সাহেব বলিয়াছেন, “ধাহারা পাত্রী হইবাব প্রার্থী, 

বিশপগণ তাহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি বেশী চান, আমি বুঝিয়া॥উঠিতে 

পারিনা। যদ্দি আমি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ঠিক বুঝিঘ্া থাকি, তাহা হইলে 
প্রধানতঃ খ্রীষ্টের এই সকল ভীষণ অভিমানাত্বক মতপরিগ্রহের কারণেই 
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খ্ীষ্টধশ্মের প্রতি ইহার কতকট| অবহেলা।” বরসি লাহেব, কি ভাবে কি অথে 

কেশবচন্দর শ্রীষ্টের অনাদিকালম্থিতি স্বীকার করিয়াছেন, তত্প্রতি কেন যে দৃষ্টি 

করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায় না । মনে হয় এই বক্তৃতা পাঠ করির। 
তাহার মন এমনই আলোডিত হইয়া গিয়াছিল যে, ব্যাখ্যানেব প্রতি তীহাব 

দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র স্পষ্ট বলিয়া”ছন, “তখন তিনি কিনূপে 

স্বর্গে ছিলেন? ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান হইবে তাহাব 

পূর্বভাবরূপে, জীবনের বিশুদ্ধতারূপে, স্থুল নয় স্থক্াকাবে, অনাবিষ্কত আলোকা- 

কারে । এই আকারে শ্রী অনাদিকাল হইতে পিতার বক্ষে ছিলেন। এই 

ভাবে আপনাকে দেখিয়া, শ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে আপনার স্থিতি বিশ্বাস ন। 

করিয়া থাকিতে পারেন নাই । তাহার পাথিব জীবনের আরম্ভ ছিল, কিন্থ 

ঠাহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরম্ত থাকিতেই পারে না। শুদ্ধতার নিশ্চয়ই 

আরস্ত নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আরম্ভ থাকিতে পারে না, সত্যের 

স্থিতির কখনই আরম্ভ হইতে পারে না। এ সকল অনাদি কাল হইতে ঈশ্ববে 

অবস্থিত । যাহা কিছু ভাল ও সতা, তাহা ঈশ্বরের সহিত সমকালিক। যদিও 

মানবন্রী্ট জন্মিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে যাহা কিছু দেবভাব ছিল, তাহ। 

অনাদ্দিকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল । ফলতঃ শ্রী আর কিছুই নহেন, ঈশ্বরেতে 

পূর্ব হইতে যে ভাব ও অনুভাব ছিল, পৃথিবীতে তাহারই প্রকাশ ।” পিত' 

ও তাহার সন্তানগণের সঙ্গে বিশুদ্ধতার যে স্বরূপাংশের সম্বন্ধ, সেইটিকে ঈশ্বর 

মানবাকার দান করিলেন, অবতারবাদের এই অংশ উপলক্ষ করিয়া বয়পি 

সাহেব বলিয়াছেন, “এক শময়ে যিনি পত্য ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন, তিনি 

এখন পৌত্তপিকগণের দলে ভূমিবিলুষ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন, খ্রীষ্ট ( ঈশ্বর নন ) 
পৃথিবীর সত্যালোক'।” এ কথার প্রতিবাদ নিশ্রয়োজন, কেন না বয়পি 

সাহেব কেশবচন্দ্রের এ বক্তৃতা বা অন্য কোন বক্তৃতা হইতে এমন কোন কথ। 

উদ্ধত করিতে পারিবেন না। বয়পি সাহেব বলিতেছেন, “তিন দিন সমাহিত 

থাকিয়া শরীর লইর। উত্থান, শ্রীষ্টের শোণিতমাংনপানভোজনরূপ সাধুশোণিত- 
মাংদপানভোজন মত, হ্বর্গে আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারেব জন্ত ্রীষ্টের 

পুনরাগমন, তিনি কিরূপ নিপ্ধারণ করিয়াছেন, সময় থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বারা 

দেখাইতে পারিতাম।” কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, “দুই সহম্্র বর্ষ হইল, প্রস্তরের 
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নিক্ন হইতে মৃত গ্রীষ্টকে বাহির করিবাব জন্য লোকে চেষ্টা কবিতেছে, কিন্তু 

পরমাত্মা অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সবাইয়া দিষাছেন, এবং খ্রীঃ সেখানে নাই । 

প্রশ্তবের নিয়ে সমাহিত মৃত খ্রীষ্টেব ন্যাধ পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও খ্রীষ্ট 

সম্মত হন নাই; তাক্ট ঈশ্বর গ্রীসকে আপনার নিকটে লইম্মাছেন এবং পৃথিবীতে 

যাহারা মৃত খ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে চিরকালই নিবাশ ও পরাত্ভৃত 

করিয়াছেন! এখন খ্রীষ্ট (তবে কোথায়? খ্রীষ্টায় জীবনে এবং আমাদের 

চারিদিকে যে সকল শ্বীষ্টীপ্ন প্রভাব বিদ্যমান, তাহাতে তিনি স্থিতি 

করিতেছেন 1৮ এই অংগ পাঠ করিয়া কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, 

কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শবীর লইঘা শ্রীষ্ট উত্থান 

কবিযাছেন £  শোনিতমাসপানভোজনেব ব্যাপার যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, 

তাহা কি প্র বক্তৃতায় স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই? এ অংশের অর্থ কি 7. 

'্রীষ্টকে আহার, গ্রীষ্টের শোণিতপান লোকে কি গ্রকাবে করিবে; এক ভাবে 

কেবল উহ সম্ভবপব | পূর্বেই ভাবতঃ প্রদর্শিত হইঘাছে, আধ্যাত্মিক অভেদ- 

ভাবে । ধাহার! সমাক্ বিশ্বপ্ততা সহকাবে ঈশাকে গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহারা 

সত্যেতে, প্রেমেতে, জ্ঞানেতে এবং পবিভত্রতাতে ঈশার সহিত ভিন্ন তইমা- 

ছিলেন। খ্রীষ্ট যেমন ঈগবেব সহিত এক ছিলেন, অপরে ও তাহাব ও ঈশ্বরেব 

সহিত তেগনি এক হইবেন । তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিতাকাল সকলে 

পণা পবিত্রতার জীবন ও ঈশ্বরেতে আনন্দ সম্তোগপূর্ববক ম্বগেব গৌরবে একক্র 

বাম করিতে পারেন ।” বিচার-সন্দ্ধে বয়সি সাহেব যে শ্লেষোন্ছি কবিয়াছেন, 

উহা “কতকগুলি বিশেষ কথা” এই শীর্ষক অধ্যায়ে ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিভাগ 

( ১৩৬৭ পৃঃ) পাঠ করিলেই সহজে নিরসন হইবে । শ্রীষ্ঠানগণ যে সকল মত 

প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল মতের নৃতন ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কেশবচজ্জর যদি 

মন্তিফবিকারগ্রন্ত হইয়াছেন, এই অপবাদ তাহার ইংলগুবাসী বন্ধুহন্তে লাভ 

কবিয়া থাকেন, তাহাতে আর আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে? খ্রীষ্টধর্মের 

সহিত সম্প্রতি বিরোধ করিয়া যিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এবং সে ধর্মের 

প্রাচীন সংস্কারগুলি যাহার মন্তি্ হইতে আজও সমাক্ অস্তহিত হয় নাই, 

তিনি নৃতন ব্যাথ।াকেও প্রাচীন ব্যাথার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা 

আর বিচিত্র কি?  কেশবচন্দ্রকে এক দিন চচ্চ অব ইংলগ্ডের পাদরি, 
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ওয়েস্লিয়ন মেথডিষ্ট, অথব। এক জন কাডিনাল হইতে দেখিবেন বলিয়া চিনি 
যে ভবিস্দ্ধাণী করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার কথা নয় বলিয়াই পূর্ণ হয় না্। 
ভ্রাতা বয়সি যে অস্থানে কুদ্রভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাহ! 
বুঝিতে পারিয়াছেন' কি না, কে জানে? শ্রীষ্টের প্রতি তাহার ভাব আজও 
যখন পরিবর্তন হয় নাই, তখন সে রুদ্রভাবের প্রশমন হইয়াছে, কিরূপে নির্ণয 
করা যাইবে? শ্রীষ্টকে লইয়া! আন্দোলন কেশবচন্দ্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়া যাইতে 
পারে নাই, নবভাবে নবসত্যে তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিয়াছে, খ্রীষ্টসঙ্ধদে 
পরপময়ে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণম্বরূপ বিদ্যমান 

রহিয়াছে । 

ফাদার রিভিংটনের প্রতি বিদায় অভিনন্দন 

ফাদার রিভিংটন সহ আলাপের পর এই বক্তৃতা হইয়াছে, আমর! পূর্বের 

বলিয়াছি; এস্কলে একথাও বল। সমুচিত যে, কেশবচন্ত্রের খ্রীষ্টের প্রতি যেবপ 

সমাদর, তাহার অন্ুযায়িগণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরাগ । ভিনি 

তাহাদিগের সঙ্গে সকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন না সত্য, কিন্ত মতভেদ 
সত্বেও খ্রীষ্টের নামে পরিচিত বাক্তিগণ তাহার নিকটে অতিপ্রিয় ছিলেন। 

ফাদার রিভিংটনকে বিনাভিনন্দনে তিনি কি করিয়া! বিদায় দিতে পারেন ? 

এই অভিনন্দন-প্রদানোপলক্ষে, ২৬খে এপ্রেল (১৮৭৭ খুঃ ), শনিবার, আলবাট 

হলে প্রায় দুই শত যুবক মিলিত হন। অভিনন্দন অর্পণের পূর্ব্বে ফাদার 

রিভিংটন আখায়িকাচ্ছলে বক্তৃতা দেন। ধন্মজীবনে শৈথিলা উপস্থিত হইলে 

কি প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, সাহনহীনতা কি প্রকার অনিষ্টকর, গতিক্তিয়া 

কিরূপ নিক্ষলপ্রর়াসজনক, সর্ধবদ1 জাগ্রৎ সাবহিতভাব কি প্রকার ইষ্টফলদ, 

আখ্যায়িকাচ্ছলে তিনি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে অতি মধুরভাবে বুঝাইয়। 

দিলেন। যুবকবৃন্দ তাহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার দিলে, তিনি যে একটি 
আখ্যায়িক এবং একটী প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার আমর 

ধশ্মতত্ব ( ১৬ই টৈশাখ, ১৮০১ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_-“এক- 

জন প্রপিদ্ধ কারু একটী বৃহত্কায় প্রস্তরনিশ্মিত হন্দর মৃত্তি নিশ্মাণ করিয়া- 

ছিলেন। প্রতিমাটী এত বৃহৎ ছিল যে, না তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করি- 

বার সম্ভাবনা ছিল, না তাহার দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবন! ছিল। শিল্পনৈপুণ্য 
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বুঝিতে অক্ষম অথচ তাহার দোষদশণ এক ব্যক্তি বলিল, মু্তিটা স্থন্দর 

বটে, কিন্তু যদি উহা! কথন মস্তকোন্তোলন করে, সমূদবায় গৃহ চূর্ণ বিচুর্ণ হইবে। 

ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন উপাদানে মৃদ্তিটা গঠিত হয় নাই যে, উহা 

কথন মস্তক উত্তোলন করিবে । উপ্পসংহারকালের প্ররুত ঘটনাটা সকলেরই 

স্মবণে রাখা কর্তব্য । আমেরিকা দেশের একজন উপদেষ্টা স্বীয় শিশুসম্তানকে 

উর্ধে একটি তাকের উপরে রাখিয়া ঝম্প প্রদানপূর্বক তাহার বাহুতে নিগতিত 

হইতে বলেন। বালক নিম্নদিকে তাকাইয়া ঝম্প প্রদান করিতে সাহনী হয় না। 

তৎ্পরে তিনি নীচের দিকে না তাকাইয়া,তাহার নয়নের দ্রিকে তাকাইঘ়া ঝাপ 

দিতে বলেন। বালক তাহাতে অনায়াসে ঝাপ দিয়া তাহার বাহুতে নিপতিত 

হয়। পরিশেষে সেই শিশু ক্রমান্বয়ে তাহার বাহুতে ঝাপিয়া পড়িত। পাথিব 

পিতার ভান্তি হইতে পারে? কিন্তু স্বর্গীয় পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, 

তাহার নিকট ছুঃসাহসের কাধা কি আছে?” ফাদার রিভিংটন শীতকালে 

পুনরায় এদেশে আপিবেন বলিয়া, সকলের আনন্দধ্বনি মধ বিদায় গ্রহণ 

কবেন। 



৬৬ 

বসন্তোসব ও নববধ 
বসপ্তোৎসব 

২৫শে ফাল্গুন (১৮০০ শক ; ৮ই মাচ, ১৮৭৯ খুঃ), শনিবার, পূর্ণিমাতিথিতে 

বসন্তোৎ্সব হইবার প্রস্তাব হয়। নে দিন কেশবচন্দ্র জরে আক্রান্ত হন, এজন্য 

উত্সব করিতে পারেন নাই। কফেশবচন্দের উতৎসবতৃষ্ণী অতি প্রবল। 

বসস্তোৎসবের বিশেষ ভাবে তাহার হৃদয় অধিকৃত রহিয়াছে, স্থতরাং সে উৎসব 

সম্পাদন না করিয়া তিনি কি নিরস্ত থাকিতে পাবেন? ২৪শে চৈত্র (১৮০০ 

শক) ৬ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খুঃ), রবিবার, পুনরায় বসন্তোত্সব করা স্থির হইল। 

ধশ্মতত্ব ( ১ল। বৈশাখ, ১৮০১ শক ) উত্সবের সংবাদ এইরূপে নিবদ্ধ কবিষা- 

ছেন, “বিগত ববিবার পুনর্বার বসন্তোত্পব হইয়াছে । আমর। আশ। 

করিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে বসস্তোৎসব ঘথোচিতরূপে নিষ্পন্ন হইবে, সে আশা 

অত্যল্পদিনের মধ্যে সিদ্ধ হইল । বেদীর সম্মুখভাগে বসন্তকালোচিত পল্লবপত্র- 

পুপ্পপরিশোভিত ক্ষুত্রশাখা অপূর্ব শোভ। বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরি- 

ভাগে পত্র পুষ্প রক্ষিত হইয়াছিল। আচাধ্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে 

সকলের মনকে উদ্বদ্ধ করিলেন, এবং আরাধন। ধ্যান, ধারণান্তে গভীর 
উপদেশে, বসন্তের বিশুদ্ধ পবিত্র জীবনপূর্ণ ভাব সকলের মনে মুদ্রিত কবিলেন। 

বসম্তকাল সকল কালাপেক্ষা মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দ্ধ্য 

দেখিয়া আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুদ্রিত হওয়। স্বভাবসিদ্ধ। 
কিন্তু মগ্রষ্যের বিকৃত হৃদয় এই কালকে কুৎমিতভাবের অভিব্যঞ্ক করিয়াছে । 

এই দৌোষ-নিরাকরণের জন্য বসন্তোৎসবের অভ্যুদয় হইল--.... 1” বসস্তোৎসব 
ও শারদীয় উৎসবে প্রভেদ কি, কেশবচন্দ্রের এই কয়েকটী কথায় অতি স্পষ্ট 

প্রকাশ পায়। পব্রা্ছগণ, ইহা কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, 

পৃথিবীতে একধানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসম্তকালকে প্রেরণ 

করেন? বাছা বাছ। স্থন্দর জিনিষগ্ুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসস্তকাল 
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আসেন | বসন্তোখ্সবের তুলন| হইতে পাবে না। শারদীয় উত্সবে বিধাতার 
কৌশলে গৃহস্থের ঘরে কেনন প্রচৰ পরিমাণে ধন, ধবাগ্ত, অন্ন এবং পক্মী্ী 
»্চিত হয়, এ সকল চিন্তার বিষন ছিল, কিদ্ধ বসন্তোংসবে কেবল সৌন্দধ্যের 
কথা শুনিতেছি। আজ হিতবাধীব কথ! নহে, আজ স্ুখবাদীর আনন্দো২সব | 

সে দিন হিল সংসারের সুখ, আজ হইল হদখেব আননা। সে দিন ধনধান্ত 
এবং আহারের কথা, আজ হইতেছে ভভ্ভির উল্লাসেব কণ।। ক্ষধানিবারণের 

জন্য বিধাত! ফল শশ্ত রচনা করিলেন, কিন্তু তিনি শৌন্দয্য সৃষ্টি করিলেন 
কেন? রাত্রে কেখল আলোক দেওয়া যদি তাহাব ইচ্ছ। হইত, তবে তেজে ময় 
কতকগুলি স্ষ্যকে আকাশে বাখিয়া দিলেই হইত) স্থশীভশল চন্দ্রের 

কি প্রযোজন ছিল? এ সকল প্রশ্নের আব কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই 

থে, ঈশ্বব আমাদিগকে ভালবাসেন | আব কৌন যুক্তি নাই, আমাদিগের 
চিন্তবঞ্জন কাববার জন্য তিনি এই বিচিত্র শৌন্দধা ধচন। কবেন। তিনি 

বাধুকে.এত স্থমিষ্ট কবেন এবং সমস্ত প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পূণ করেন। 

তিনি ভন্তদিগকে জানাইতে চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে ইপ্রিয়ন্খ অপেক্ষা 

শ্রে্তব আরও কিছু দিতে চাতেন। অন্ন এবং আমাদেব একাস্ত প্রযোজনীয 
অগ্যান্ত নামগ্রী, যাহা আমাদেব প্রাপ্য, তাহ] অপেক্ষা তিশি আমাধিগকে 

অধিক দিতে চাভেন। এই জন্য তিনি পৃথিবীতে এমন শ্ন্দর বসন্ত খতুকে 
প্রেবণ কবেন। ইহ] তাহার প্রেমে ক্রীড়া, ইত তাহার আনন্দে লীল। |” 

এই বপন্থ খতুকে ভাবা অপবিত্র আমোদের পহিত সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের 

পরবিভ্র অভিপ্রায়ের বিকদ্ধাচাবণ করে, তাহাদিগকে পিকাব দিয়া নিত্য 

বসন্তোসবসন্তোগের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্দ্র ব্যন্ত করেন ₹-দিশ্বর 

আশীর্বাদ করুন, এই বাহিবের সন্ত আমাদিগেব মনের বসস্থ হউক । মনের 

মধ্যে আমব] ঈশ্বরের চিরবলন্, চিবসৌন্দধ্য সম্ভোগ করি। বাহিরের ফুল, 

বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীবণ চিরকাল থাকে না, কিন্ত হৃদয়েব ভক্তিফুল, 

হদয়ের প্রেমচন্দ্র, হৃদয়ের প্রণ্যহিল্লোল চিরকাল থাকিবে । ফল, চন্দ্র, বাষু 

সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সথ চাই, হদয়নিকুগ্জবনে সেই সখাকে 

লইয়া স্বখী হইব। বঙগদেশ, ভারতবর্ষ ত্রাঙ্ষদিগের এই আস্থরিক নিত্য 

বসন্তোৎসব গ্রহণ করুক। যতই এই অধ্যাত্স বসস্তোত্সবে মত্ত হইব, ততই 

৯৭৮৮ 
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চিত্ত শুদ্ধ হইবে ।” কেশবচন্দ্র এই উৎসবে একটী গন্ধরাজ পুষ্প হস্তে লইয়া, 

উহাকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেগুলি আজও যেন 

আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে । তাহার সেই কথা যেরূপ ততৎকালে উদ্ধত 

হইয়াছিল, সেইরূপ সেইগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি “আহা, 

ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিত্র! প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, 

তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম । বল দেখি, 

ভাই, তোমাকে ঈশ্বর স্থজন করিলেন কেন? তোমার দলের ভিতরে সেই 

আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন। তুমি তাহারই, তোমাকে স্পর্শ করিয়া 

আমি রুতার্থ হইলাম । আমার পিতার হাতের রচিত তুমি, তোমাকে আমার 

অঙ্গুলি ্প্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে যিনি রচনা করিয়াছেন, আমি 

তাহার আরাধনা করি, তাহার গুণকীর্তন করি, এই বলিয়া কত গর্ব্বিত হই ; 

কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখন অহঙ্কার কর না, তুমি কখন গর্বিতভানে কাহাকেও 

উপদেশ দেও না। তুমি কেবল প্রাতঃকালে প্রস্কটিত হইয়া সমস্ত দিন সুগন্ধ 

দান কর। তোমার আড়ম্বব নাই, তুমি নিস্তন্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দধ্য 
প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ বিস্তার কর! তোঁনার জ্ঞান 

নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি শুনিতে পাও না; আমি যে 

তোমাকে কত আদর কবিতেছি, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; তথাপি 

তুমি আমার গুরু হইলে । তৃমি বড় স্থন্দর, কিন্তু তুমি দর্পণে আপনার সুন্দর 

মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হওনা। তোমার স্হুরভাগেব এক ভাগ 

সৌন্দর্য যদি আমার থাকিত, আমি কত গর্বিত হইতাম। তুমি আমার যদি 
হও, তোমার কোমল দলের ভিতর নিত্যানন্দ প্রভৃকে আমি দর্শন করিব। 

গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত কোমল ও লাবণাযুক্ত হয়, তুমি 

এইরূপ শিক্ষা দাও ।” উপানকগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, পক্রাহ্ম- 

গণ, খুব গভীরভাবে প্ররূতির মধ্যে প্রবেশ কর, যত জাতীয় পুষ্প আছে, 

সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা কর; তাহা হইলে 

তোমরা সহজে অতীন্দ্রিয় পুষ্পসকলের সৌন্দধ্যরসে মগ্ন হইতে পারিবে। 

বাহিরের বসস্তের তাৎপর্ধা বুঝিলে, অস্তরের চিরবসম্ত দেখিয়৷ প্রমত্ব 

হইবে । যে দয়াময় স্ুধাময় পরমেশ্বর এই বসস্তোৎ্সব প্রেরণ করিলেন, 
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তিনি চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাহার অধ্যাত্ব বসস্তোৎসবে মন্ত 
করুন |”? 

| নববধে অনেকের দীক্ষা গ্রহণ 

নববর্ষোপলক্ষে ১লা বৈশাখ (১৮১ শক) (১৩ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খ্ঃ) 
মন্দিরে বিশেষ উপাসন! হয় । বর্ষের প্রথমে পঞ্চাশৎ জন ব্রাহ্গধন্মে দীক্ষিত 
হন, কেশবচন্ত্র অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহার অভিলাষ কেন অপূর্ণ 
থাকিবে? নরনারীতে ৪৮ জন দীক্ষা গ্রহণার্থী হয়েন। ধন্মতত্ব ( ১৬ই. টবশাখ, . 
১৮০১ শক ) এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন :₹_-“গত ১লা বৈশাখ ( ১৮০১ 
শক), নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরে ছুই বেলা উপাসন। হইয়াছিল । সে দিন পঞ্চাশ 
জন লোক উপস্থিত হইয়া ত্রাহ্মধন্মে দীক্ষিত হন, আচার্য মহাশয এইরূপ ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদন্সাবে ৪৮ জন দীক্ষার্থী ভইয। আবেদন কবেন | 
তন্মধ্যে ৮ জন মহিল] ছিলেন, তাহার! মধ্যাহ্ন সমযে কমলকুটারে উপাসনালয়ে 
বথাবীতি দীক্ষিত হয়েন; রজনীযোগে উপাসনাস্তে মন্দিবে অপব সকলে বেদীর 
নম্মুখে দীক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন। তাহাদিগের মধ্যে দুই জন পীড়ার জন, 
দুইনন উৎপীড়ন পরীক্ষা সহ্থ করিতে না পাবিয়া, আর ছুই জন অজ্ঞাত কারণে 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই । দ্রীক্ষিতদিগেব এধো কলেজ স্কুলের কতিপয় 
উৎসাহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন 

মধিকবয়স্ক কৃতবিদ্ ভদ্রলোক ছিলেন । তন্াধো ছুই একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ 
ব্রাঙ্গী দেখিয়া! আমরা বিশেষ আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল ভদ্র ব্রাঙ্গ- 

দিগের সঙ্গে আশ্রমেব ভূতপূর্ব পুরাতন ভূত্যও সে দিন দীক্ষিত হইয়াছে | 

দীক্ষার্থীদিগের জন্য সম্মুখস্থ সমুদান আসন নির্দিষ্ট ছিল। তাহাদের প্রতি 
আচাধ্যের উপদেশ অত্যান্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল 1” দীক্ষিতগণ 
বেদীব সমন্মুখস্থ আবেষ্টিত অবকাশস্থানে বেদীর দিয়দেশে দণ্ডায়মান হন। 

উপাধ্যায় প্রতিদীক্ষার্থীকে আচাধ্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকার্ষ্যে 
আচার্যোর সাহায্য করেন । প্রত্িদীক্ষাথীর অঙ্গীকারপত্র-পাঠাস্তে আচাধ্য কর্তৃক 

আশীর্বচন উচ্চারিত হয়। দীক্ষাকার্যে অর্ধ ঘণ্টার অধিক সময় অতিপাত 

হইয়াছিল। দীক্ষিতগণের প্রতি আচার্যেৰ উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র 
উপদেশ হয় না। দীক্ষিতা ত্রার্গিকাদিগের প্রতি এবং দীক্ষিত ব্রাঙ্গদিগের' 
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প্রতি ( সন্ধ্যা) কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, যথাক্রমে আমরা তাহার কতৃক 

অংশ নিম্রে উদ্ধত করিযা দিলাম । 

দীক্ষিতাদিগেব প্রতি উপদেশ 

“..-পরম পিত। তোমগাদ্িগকে তাহার সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তীহাব 

ঘরে যাইতে ডাকিতেছেন, তোমরা সেই মধুর আহ্বান শুনির়া তাহার ঘরে 

প্রবেশ কর। তাহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিদিষ্ট 

স্থান আছে, সেই ঘরে গিয়া তোমর| প্রতিজনে আপন আপন স্থান গ্রহণ কর। 

সতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও । ব্রান্ষিক। হইয়া আপন আপন পরিবার মধো 

সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শান্তি বিস্তার কর ।-.-ব্রক্ষকন্তাগণ” তোমর| আজ 

দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা পালন 

করিতে প্রাণপণে যত্বু করিবে। তোমরা প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 

পূজা করিবে। তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্ট। করিবে। 

বাগ প্রভৃতি মনের ঘত প্রকার কুৎসিত ভাব, সমুদয় জয় করিবে । ঈশ্বরের 

পূজা মেবা করিয়া নারী কিরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, তোমরা জগৎকে 

তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে ৷ পুথিবীর মলিন স্থখের আশা পরিত্যাগ কবিয়া' 

সর্বদা নিশ্মল স্থুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রক্ষকন্যাগণ, তোমরা এত দিন যাহ। 

ছিলে, এখনও তাহাই রহিলে, কদীচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র পবমেশ্বরেব 

কাছে তোমর! যে শুদ্ধব্রত গ্রহণ করিলে, তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হঘ। 

---৭১ সংসারাসক্ত শ্বীলোকাদগের ন্যায় তোমরা সংসার করিও না, নির্ববিকার- 

মনে, শুদ্ধভাবে তোমরা সংসার করিবে । কি ভৃতা, কি বড়লোক, সকলেরই 

সেবা কবিবে। ব্রন্ধকন্ত/। আজ বিশেষরূপে ব্রঙ্গদাপী হইলেন । দাশীব্রত 

পালন করিলে পুণ্য হইবে, সুখ শাস্তি পাইবে। শান্তি শান্তি শাস্তি বলিয়া, 

তোমরা সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবে । ব্রাঙ্মধন্মকে হদযের ভূষণ করিবে । 

সকল অপেক্ষা ধন্মরাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া, তাহার পবিত্র সহবাসে নিশ্মল 

স্থখ শান্তি লাভ করিবে। আরাম এবং তৃপ্তির জন্ত আর কাহারও নিকটে 

যইাবে না। তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্বাদ করিতেছি, 

তোমর' ব্রাঙ্দিকা হইয়া ইহলোৌক পরলোক চিরকাল ধর্মের আনন্দ ভোগ 
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কব, এবং তোমাদের প্রির ধাহাব।, ভাভাদিগেব ও সমস্ত জগতের কল্যাণ 

শব 1? 

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ 

“ত্রক্গন্তানগণ, আজ তোমরা যথাবীতি পবিজ্ধ ত্রাঙ্গধশ্মে দীক্ষিত হইয়া 
বাঙ্গপরিবাবে সঙ্গদ্ধ হইলে । যে নিজীবভাবে দীক্ষিত হয, সে মৃত্যুকে 

দাঁকিযা আনে । অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ত্রাঙ্গপমাজ চাভেন যে, 

তোমর। ব্রঙ্গাগিতে উদ্দীপ্ত হইয়া, অপ্রতিহত যত্রেব সহিত অগ্যকাব রত 

পালন করিবে । আব অপবিত্র হইব। ধর্্ভ্রষ্ট ভইএ ন|। ঘে ব্রত ধবিলে, 

প্রাণের সহিত সেই ব্রত পালন কবিবে। মৃত যদি সমক্ষে আপিযা ভযষ 

দেখায, পৃথিবীর সকল লোক যদি শক্র হইঘা খড্গহস্থ তম, তথাপি ব্রত ভঙ্গ 

করিবে না। কিব্রত? ভক্তিত্রত, পুণ্যত্রত। পাপ ভাড়িবে, শুদ্ধ ভইবে, 

স্থখী হইবে |. ব্রঙ্গভক্ত কেমন, ব্রহ্যোগী কেমন, ব্রঙ্গমেবক কেমন, তোমাদের 

সকালে যদ্রি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পাব, ভাবতভমি উদ্ধাব হইবে |: 

শোমবা আর পৃথিবীর লোক বহিলে না। তোমাদেব হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ 

টাকার স্বর্গবাজা আসিল, তোমাদের গলাম আছ অমূল্য দঘালনামেব মাল 

পন্ডিল। তোমর| আজ স্বর্গেব স্তগসাগবে ভাসিলে । মা দঘামঘ “মা ডৈই। 

“মা ভৈঠ বলিছা তোমাদিগকে আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন । তামাদেন গতগ্ীবন 

বিনাশ করিযা, তিনি আছ তোমাদিগকে নবজীবশ দিতেছেন। তিনি 

তোমাদিগকে তীভার ভক্ত, ঘোগী, খষি, সন্চরিএ সাপু লোক করিবেন । তোমবা 

সরলহৃদয়ে কেবল তীহাব নিকট প্রার্থন। কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। 

আব তবে তোমাদের ভগ ভাবনা নাই, সকলে গান কর *চিল ভাই সবে 

শিচল মাই, সেই পিতার ভবনে?” 

নববর্ণে প্রাতেব উপদেশ -ণভবিষ্ততের সম্মান” 

মামর। এখন পর্ান্তও নববর্ষের উপদেশ দক্গদ্ধে কিছুই বলি নাই । “বিশ্বাস 

আশাতে বাস করে” “ভবিষ্যৎ উহ্াব ধানগৃহ" কেশবচন্দ্র প্রত বিশ্বাস গ্রন্থে 

এই যে লিখিয়াছেন, তাহা এই উপদেশে যেমন স্ন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
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এমন আর কোথাও হয় নাই। আমর! সমুদয় উপদেশটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া 

দিতাম, কিন্তু এরূপে গ্রন্থ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া, উহার কতকটা 

উদ্ধত করিয়া দিতেছি £_“প্রথমে অসৎ, পরে সঙ, ক্রমে সত্য, সর্ব্বশেষে 
সত্যরাজ্য। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কালসমুদ্রের শ্নোতে 

ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া দৌড়িতেছে। এক বৎসর চলিয়া গেল, এই এক 

বংসরের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘটিল। সকল চলিয়া যায; কিন্তু মনুষ্য 

ভবিষ্যতের জন্য স্থ হ্ইয়াছে। ভবিষ্যতের সন্তানের নাম মনুষ্য । ভূত, 

বর্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচন1 করিলে দেখিতে পাইবে, যতই পশ্চাতে যাইতেছ, 

ততই অন্ধকার, এবং যতই সম্মুখে যাইতেছ, ততই আলোক । এখন কি 

মাছ, কাল কি ছিলে, তাহার, পূর্ববদিন কি ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জন্মিবার 

পূর্বেবে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিবে, দেখিবে, যতই ভূতকালে যাইবে, 

ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে মমক্ষে আলোক |"... থোরান্ধকার মধ্যে 

মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক 
আলোক দেখিলাম; কিন্তু তখনও পশু পক্ষীর ন্যায় জ্ঞানহীন ছিলাম, পরে 

জ্ঞানরাজ্যে, প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির আলোক দেখিলাম। তাহার পরে যখন 

ধশ্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম, তখন ধশ্মের আলোক আত্মাকে অনুরঞ্জিত কবিল। 

অন্ধকার মধ্যে অপ ছিলাম, এখন চক্ষের আলোক, মনের আলোক, আত্মার 

আলোক, এই ধত্রিবিধ আলোক দেখিলাম । ঘোরাদ্ধকারের ভিতরে জন্মিয়া 

সয্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, ধম্মের আলোক দেখিলাম; ভবিষ্যতে আরও 

কত আলোক দেখিব, কে বলিতে পারে ?..--..আমাদের ভবিষ্যতের আশা অতি 

প্রশস্ত আশা । আমরা ছিলাম না, সত্য হইয়াছি, পূর্ণ সত্য এবং সত্যরাজা 
আমাদের সমক্ষে। যেমন তই পশ্চাতে যাই, ততই অন্ধকার হইতে ঘোর- 

তব অন্ধকার আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে, তেমন যতই ভবিষ্যতের দিকে 

যাই, ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক আমাদের চিত্ত রঞ্সিত করে। 

পশ্চাতে যত যাইব, মরণের অবস্থায় পড়িব; ভবিষ্ততের দিকে যত যাইব, 

মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব না। এখন অল্প অল্প সতা শিখিতেছি, 

কিন্তু ভবিষ্যতে পৃন সত্য শিখিয়া নিতাকালের সত্যরাজ্যে বাস করিব ।----"" 

সেই ভবিষ্যতের সত্রাঙ্গে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিরোধ, পাপ তাপ থাকিবে 
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না সকলেই সপ্ভাবে সম্মিলিত হইয়া, ঠিক যেন একখানি আত্ম এবং একখানি 

মন্টষ্য হইবে । সত্যের জয় হইবে, সত্যবাদীর দল ক্রমশ: প্রবল হইবে, 
সকলেই সেই সত্যন্বরূপ পরমাত্মার আলোক মধ্যে বিলীন হইবে । এইক্ধপ 
যতই ভবিষ্ততের দিকে তাকাইব, ততই আমাদিগের আশা বুদ্ধি হইবে। 

হে ব্রাহ্ম, তুমি কিছিলে? কিহইয়াছ? কি হইবে? যাহা হইবে, তাহার 

তুলনাঘ, যাহা হইরাছ, তাহা অতি অল্প ।......আমরা ভবিষ্যতের সন্তান, এই 
জন্য আমরা চলিখা যাইতেছি, আমরা ভতকালের বিষয় স্মরণ করিয়া 

মরিবার জন্য জন্মি নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্যা করিল, নিরাশায় 
আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অমুতের সন্তান ব্রাঙ্গ এ কথা বলিতে পারেন না। 

তাহার ব্রাহ্ম নহে, যাহারা বলে, যত্ঠ আমাদের বয়স হইবে, ততই বল 

উদ্যম নিস্তেজ এবং উত্সাহ ক্ষীণ হইবে | কত ব্রাঙ্গ, যাহাব। আগে তেজন্বী ছিল, 

এখন নিরাশ হইয়া বলিতেছে, আর পৃথিবী ভাল হইবে না, আর পৃথিবীময় 

ব্রাহ্মধন্ম বিস্তার হইবে না, আর কেহ ব্রাহ্ম হইবে না, এখন ক্রমে ক্রমে পৃথিবী 

পণ্চাৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পুথিবীর অধোগতি হইবে। 

তাহাদের আপনাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই জন্য তাহারা এপ নিরাশার 

কথা বলে ।..*-**যে ত্রান্ধ দুঃখিত অথবা ঘিনি নিরাশার কথা বলিলেন, তাহাব 

ধশ্মভাব নিস্তেজ, তিনি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করেন, কিন্তু বিশ্বাসী ত্রাঙ্গ 

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে এ জ্যোতিথ্ময় ঘরখানি দেখিতে 

পান। ব্রাক্ষগণ, তোমর। ভবিষ্যতের দ্রিকে তাকাইবে, সেখানে তোমাদের 

চক্ষের সমক্ষে কোটি স্ধ্য দেখিতে পাইবে । বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত 

ব্রদ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্নি জলিতেছে, 

তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পাপ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু 

দুরন্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না।” 

কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের কেমন সামঞ্জস্য 

সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান স্থপ্টিমধো উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ষে 

উত্থান দেখইয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে, ভবিষ্যতে যে উৎকর্ষ হইবে, 

তাহার সহিত বর্তমানের কোন তুলনাই হয় না। যদিও সময়ে সময়ে কোন 

কোন স্থানে অপকর্ষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে উৎকর্ষ লুক্কায়িত ভাবে স্থিতি 
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করিতেছে, বিজ্ঞানবিদগণের ইহাই কব প্রত্যয় । বর্তমান অপেক্ষী ভবিষ্যতের 

উতৎ্কর্ষের প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া, আশ| ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর 

হওয়|, ইহা যেমন বিজ্ঞানসিদ্ধ, তেমনি বিশ্বীসসম্মত। সত্যের জয় ও ধম্মেব 

জয়ের প্রতি নিরাশ ন। বিজ্ঞানসিদ্ধ, ন! বিশ্বাসসঙ্গত। বিজ্ঞানে যাহ! প্রমাণিত 

হইল, ততপ্রতি একান্ত আস্থা বিশ্বাসেরই অন্তর্গত । স্ৃতরাঁং এখানে বিজ্ঞান 

ও বিশ্বাস এক হইতেছে । 



৬৭ 

আর্ধানারীসমাজ প্রতিষ্ঠ। 
“ভ[রতসংস্কারক সভার” বাষিক অধিবেশন 

'আধ্যনারীসনাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিবার পূর্বে “ভাবতসংক্কারক সভার 
বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন । এই সভ! এত দিন স্্রীজাতিব মানসিক উন্নতি- 

সাধনের ভন্ত বিলন্গণ যন্ত্র করিয়া আগসিতেছেন, এখন ভাহাদেব আআ্াব উন্নৃতি- 

সাধন জন্য আধ্্যণারীসমাজের প্রতিষ্ঠ।। এরূপ পব্যা়ক্রমে অন্তর্ব্যবস্থান- 

সকলের অভ্যুথান ক্রমোন্নতির নিষমই প্রদর্শন কবে । ৪ঠা এপ্রেল (১৮৭৯ খুঃ) 

( ২২শে চৈত্র, ১৮০০ শুক ), শুক্রবার, অপরাহ ৮্টাব সম্য, আলবাট হলে 

“ভারতসংস্কারক সভার” বাধিক অধিবেশন হয। আর্চডিকন বেলী সভাপতিতে 

বৃত হয়েন। ডাক্তার ডি, বি, শ্মি, ফাদাব রিভিংটন, রেবারেণ্ড ডাক্তার কে, 

এম্, বন্দোপাধ্যায়, রেবারেগ্ড সি এচ, এ, ডল, মৌলবী আবছুল লতিফ খ। 

বাহাছুব, মেস্তব আর, পারি, ডাক্তাব কে, পি, গুপু, বাবু রাগেজ্নাথ মিত্র, 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক মন্ত্রান্ত ব্যক্তি সভা উপস্থিত 

ছিলেন । সভাপতির আহ্বানে »ভার সম্পাদক বাবু গোবিন্দটাদ ধর বাধিক 

বৃন্তান্ত পাঠ করেন । এই বুত্তাস্তে প্রথমতঃ সভাব উদ্দেশ্য কি, বিবৃত হয়। 

ততৎপরে শিক্ষাবিভাগে আলবার্ট স্কুল, মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল (পূর্বকাব 

“ফিমেল নম্ম্যাল স্কুল” এই নাদে পবিব্তিত ) ও মাদকদ্রব্ব্যবহারনিবারণী 

নভার অন্তর্গত 'আশালতা”, দাতব্যবিভাগেব দানসংখ্য।, স্থলভপাহিত্য বিভাগে 

স্থলভপমাচার ও বালকবন্ধুনদ্ৃদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদম্ম সভাকে অবগত করান 

হয়। নারীজাতির উন্নতিকল্লে বিগত “জ্ষ্টমাসে 'পরিচারিকা? নায়ী পত্রিকা 

এবং তংপূর্ব্বে বালকগণের উপযোগী 'বালকবন্ধু” পত্রিকা বাহির হয়। প্রতি- 

মাসে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত পরিচারিকা, তিন শত, 'বালকবন্ধু' 

প্ররতিপক্ষে তিন্ সহমত, এবং “স্থলভসমাচার” প্রতিসপ্তাহে চারি সহম্র খণ্ডের 

অধিক বিক্রীত হইয়া, সংবসরে প্রায় দুই লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে । 

১৭৯ 
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লমুদ্য় বিভাগের আয় ১৯১২১৭৮৩/৫ | কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্চডিকন 
বেলি সভার অন্ুকুলে স্থুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সময়ে 'আশালতাতে” অশীতি 
জনমাত্র বালক ছিল, অল্পদিনমধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যোগ 
দেওয়াতে সংখ্যায় ছুই শত পঞ্চাশ জন হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ সভা 
ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল । কেশবচন্ত্র স্বয়ং সভাপতির কাধ্য করেন। অল্প 
দিন মধ্যে ছুইশত পঞ্চাশ জন সংখ্যায় তিনশত জন হয়। এই হইতে নিয়ম 

পূর্বক ইহার সভার অধিবেশন ও বক্তৃতাদি হইতে থাকে । মেট্রপলিটান ফিমেল 
স্কুলে পাইকপাড়ার জমিদার কুমার ইন্দ্রনারাযণ এক সহশ্র এবং কুমার 

কান্তিচন্দ্র মিত্র পাচশত টাক। দান করেন, ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য । 

আধ্যনারীনমাজের প্রতিষ্ঠা 

২৭শে বৈশাখ (১৮০১ শক ), (৯ই মে, ১৮৭৯ খুঃ), শুক্রবার, কেশব- 

চন্দ্র কর্তৃক আধ্যনারীসমাজ প্রতিষ্টিত হয়। বিংশতি অপেক্ষা অধিকসংখাক 

মহিল। সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মৈত্রেয়ী, গাগী প্রভৃতি আধ্যনারীগণের 
জীবনে সামাজিক ও ধর্মসম্পকীয় যে সমুদয় উচ্চতম ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, 

সেইগুলি যাহাতে বর্তমান শিক্ষিতা মহিলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়, 

তজ্জন্য এই সভার গ্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্য, এই সভা হইতে ব্রত, 

নিম, সাধন-ভজন-প্রণালী প্রবন্তিত হইবে, স্থির হয়। প্রথম সভার অধিবেশনে 

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দান ও সাধনবিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, আমরা! 

নিয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি । সভার কাধ্যনির্বাহ জন্য “কম্মচারিণী, 

আখ্যায় এক জন সম্পার্দিক৷ ও সহকারী সম্পািকা নিযুক্ত হন। 

উদ্দেশ্য 

১। বঙ্গীয নারীসমাজের পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন । 

২। প্রাচীনকালের আধ্যনারীগণের বিশুদ্ধ আচারব্যবহারের অন্ুসরণ- 

পূর্ধবক সংস্কারকাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। 
৩। শরীর, মন "৪ আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন । 

৪। এ কথ। সত্য, পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মানবজাতির অস্তভূতি, 
তথাপি উভয়ের প্ররুতির ভিন্নতা আছে। তাহাদের কতকগুলি সাধারণ 
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ক্তর্য থাকিলেও, তাহাদের আপনাব আপনা অপর কতকগুলি স্বত্ স্বতম্্ . 
বিশেষ কর্তব্য আছে; পুরুষের অন্থকবণ নারীর ধম্ম নহে। 

৫। হিন্দুনাবীসমাজের সংস্কারকার্যে বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অস্থু- 
করণও উচিত নহে। আমাদের দেশীয় যে সকল মঞ্গলকর আচার বাবহার 
আছে, তাহা রক্ষা করা উচিত । 

৬। সামাজিক সংস্কারের মূলে ধশ্ম থাকা চাই । সভাতা বা আমোদের 
অনুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্তন করা অন্তায় ও অমঙ্গলকর। 

বশ্মভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নিশ্মীণ কর| উচিত । 

৭। ধর্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল কবিয়া, বিদেশ ও বিদেশী জাতি 
হইতে যাহা কিছু মর্জলকর, তাহ। উদারভাবে গ্রহণ করা হইবে । 

৮| প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ত্বীজাতিব প্রকৃতি যাহাতে উতৎ্কম লাভ 

করে, তজ্জন্ত যত্বই প্রধান উদ্দেশ্য | 

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইগুলি 'প্রতিপাপন করিতে হইবে £--নিভ্য 
সানাবগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পবিষ্কৃত বন্ধ 

পরিধান, যথাসময় নিদ্রা। 

২। (ঈশ্ববেব জ্ঞান ও করুণ।-প্রকাশক ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট 

নারীগণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই 

সকল অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোপাঞ্জন করিতে হইবে । 

৩। টৈনিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, সংপঙ্গ, সতপ্রসঙ্গ, নিজ্জন 

চিন্ত।, এই মকল দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাপন করিতে হইবে । 

সমাজিক ও পারিবারিক কর্ণব 

১। এ সংসারে পতিসেবা নারীগণের উচ্চতম ধশ্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও 

শ্রদ্ধাপহকারে এই পবিত্র কার্য নির্বাহ করিতে হইবে। 

২। অপরিষিত বায় দ্বারা পতিকে খণগ্রস্ত করা অন্যায় । আয় অনুসারে 

নিয়ত বায় হইবে। 

২। ধশ্মনিয়ম উল্লজ্ঘন করিয়া কোথাও ফাওযা বা কোন 'প্রকাবৰ আচবণ 
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"কর। উচিত নহে । সংসঙ্গে জ্ঞান ও ধশ্ম উপাজ্জন করা যাইতে পারে, এই 

উদ্দেশে যে স্বাধীনতা, তাহাই অভিলষণীয । 

৪। মন্দিরে বা অন্য ধনম্মোদেশ্যে যাইবার সময় পবিচ্ছদের আড়গ্দব 

পরিহার করিতে হইবে । 

৫| সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে । 

৬। রন্ধন প্রভৃতি সমুদায় সাংসারিক কায নিপুণ হইতে হইবে। 

৭। সঙ্গতি অনুারে অর্থ, বস্ত্র বা অগ্যবস্ত দরিপ্রগণকে দান করিতে 

৮1 কোন ধন্মসন্বন্ধীর লক্ষ্য সাধনের জন্য সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে 

এই সময়মধ্যে আধ্যনারীসমাজের যে সকল অধিবেশন হয়, তাহাব 

কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আম্র। ধশ্মতত্ব হইতে উদ্ধত করিষা দিতেছি । 

দ্বিতীয় অধিবেশন * 

“প্রার্থনানস্তর কম্মচারিণী গত অধিবেশনের নিদ্ধারিত উদ্দেশ্ঠাদি পাঠ 

করিলে, আচাধ্য মহাশয় নারীজাতির উন্নতির জন্য, প্রাচীন ও নৃতন উভয়ের 

একত্র সম্মিলন অসম্ভব নয়, বরং ঈদৃশ সম্মিলন না হইলে প্রকৃত উন্নতির 
কিছুতেই সম্ভাবনা নাই, এইটী ভাল করিয়। বুঝাইয়া দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যয- 

সাধনের জন্য আপাততঃ চারিটি ব্রতের উল্লেখ করিলেন, (১) মৈত্রেয়ী ব্রত, 

(২) দ্রৌপদীব্রত, (৩) সাবিত্রীব্রত, (৪) লীলাবতীব্রত। এই চারিটি ব্রতের সঙ্গে 

ভিক্টোরির। ও নাইটিঙ্গেলব্রতের উল্লেখ করিয়া, এক একটির উদ্দেশ্য বিশেষ- 

রূপে বিবৃত করিলেন এবং এতহ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রণালী ভবিষ্যতে 

নিদ্ধীরিত হইবে বলিলেন। স্ত্রীজাতির প্ররুতি প্রস্ফটিত করিতে হইবে, 

এই যে পূর্ধনির্ধারণ ছিল, তছুদ্দেশ্যে পুষ্পের প্রতি সমাদর স্ত্রীজাতির যে 

কত দূর কর্তব্য, বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সমাজের কাধাসমাপনানন্তর, 

যাহারা সভ্য হইবেন, তাহারা সম্বন্ধ নাম স্বাক্ষর করিলেন। এই অধি- 

বেশনে পশ্চালিখিত নিদ্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হয়। (১) কম্মচারিণীরা 

রর শুক্রবার, ১০ই জৈন, ১৮০১ শকের (২৩শে মে, ১৮৭৯ খুঃ) দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণ 

১৬ই জ্ষ্টের ধন্মতস্ত্বের সংবাদন্তপ্ডে ডষ্টব্য। 
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নাসীজাতির পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বাখিবেন, সম্যেব।* 

চাহিলে পাঠ কবিতে দিবেন । (২) প্রতিমাসে প্রথম দিবসে সভ্যেরা কম্ম- 

চারিণীদিগের নিকট ছৃঃখীদিগকে দিবার জন্য অর্থ, পুরাতন বন্ধ ও তৈেজসাদি 

প্রেবণ কবিবেন। (৩) প্রতি সভা আপন আপন সংসানেব প্রতিদিনের হিসাব 

নিখিয়া বাখিবেন, এ বিষষ কেবল গৃভিণীব। পালন করিবেন। (৪) প্রতি 

সভ্য একটি বেলফুলের গাছ টবে বাখিঘা প্রতাহ তাহাতে জল দিবেন। এক 

মাসের জগ্ত এই নিষম। (৫) আগামী সভাতে শ্রীযুক্ত গৌবগোবিন্দ বায় 

“আধানারী-জীবন” বিষ্যে প্রবন্ধ পাটি করিবেন । (১) সংপ্রসঙ্গ জন্য সময়ে 

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সভোব বাটীতে পধা।ধক্রমে বিশেষ বন্ধুদিগেব মিলন হইবে । 

(৭) পতির সঙ্গে ধ্মযোগ-স্কাপন উদ্দেশে মৈত্রেবীরত, সংসাবকাযো সুদক্ষ 

হইবার উদ্দেশে দ্রৌপদীব্রত, পতিভক্রি-বর্দনেব জ্ুন্ত সাবিএীরত, বিদ্যা 

উপাজ্জন জন্য লীলাবতীব্রত* এই সভাকৰঁক প্রতিষ্ঠিত হইবে)” 
কু 

ভূঙীয আধিবেশ্ন? 

“প্রার্থনা এ সঙ্গীতানম্তব, শ্রীযু গৌবগোবিন্দ বাধ পূর্ব নিদ্ধাৰণ অন্থপাবে, 

'আধ্যনারীগীবন? বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। এই প্রবন্ধে গ্রধানতঃ পূর্ব আধা 

নারীগণের ধন্মজীবন কিরূপ ছিল, এ্রদণিত হইথাছে । মহবি কপিলের মাত। 

* মৈত্রেষীব্রত-(একসপ্তাহের জন্য) (১) প্রাত-ম্মরণীয় । (২) সকণ দেশীয় ও জাতীয় 

সাধুবন্দনা। (৩) বিবিধ শাস্রোদ্ধিত শ্লোকসংএ্রহ "বরণ ॥ (8) বুক্ষলতাদি সেব! 

সোমবার, বুধবার, শুক্রবার, রবিবার । পশ্পন্দী দেবা_মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার। 

(৫) স্বামীর সহিত একত্র ব্রক্গস্তব পাঠ ও ধন্মুবিষয়ক কখোপকথন এবং ডভয়ে 

“সাহেবাঁচ” প্রতিদিন পাঠ। সপ্তাহান্তদিনে-_নপ্তাহের শেন দিনে ব্রহ্মমন্দিরে হর্ণদান, 

প্রচারকদ্দিগকে গামছ! দান, ছুঃখীদিগকে অন্ন, পানীকে বন্থাদি উপহার দাঁন। 

লীলাবতীব্রত--( এক সপ্তাহের জন্য ) (১) ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়াপ্রকাশক বিজ্ঞানের 

সাতটি সত্যা। (১ নারীর কর্তব্য সম্বদ্ধে ৭টি সংস্কত প্লোক। (৩) ইতিহাসে লিখিত 

*টি আশ্চর্য ঘটনা । (৪) পৃথিবীতে সাতটি আশ্চবয কীত্তি। (৫) প্রতিদিন লীলাবতী ও 

অন্তান্য আধ্যনারীদিগকে ধন্ঠবাদ । 

+ শনিবার, ২৫শে জ্যেষ্ঠ, ১৮১ শকের (৭ই জুন, ১৮৭৯ খৃঃ) তৃতীয় অধিবেশনের 

বিবরণ ১লা আবাট়ের ধর্দ্মতন্বের সংবাদন্তন্তে ডরষ্টব্য। 
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প্নেবহৃতির জীবনে পরিণয্নান্তে ব্রঙ্মচয্য, ভোগান্তে ব্রঙ্গচধ্য ও কঠোর তপশ্যাস্ক 

তন্তত্যাগ, শিবপত্বী দাক্ষায়ণীর জীবনে কঠোর বোগাভ্যান এবং পৃথুপত্রী অচ্চির 

জীবনে সপাগর। পৃথিবীর অধাণ্থরী হইয়াও পতি পহ বনে গমন এবং কঠোর 

বনচর্যাদি প্রদশিত হ্য়। আর্য কন্তাগণ শাস্ত্রাভ্াস ও মোগচধ্যাদ্িতে স্বামি- 

গণের কি প্রকার সম্পূর্ণ অন্থগামিনী ছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহা স্ন্দর প্রদশিত 

হইয়াছে । ইহারা যে গৃহকর্মেও নিতান্ত সুদক্ষ। ছিলেন, দ্রৌপদীর বাক্যে 
তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠান্তে আচাধ্য মহাশয় স্ত্রী পুরুষের 

উভয়ের সাম্য অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, স্ত্রী পুরুষের 
সাম্যের এ অর্থ নয় যে, উভয়েই প্রত্যেক গুণে বা ক্ষমতায় সমান, কিন্তু উভয়ের 

গুণ ও ক্ষমতার সমষ্টি গ্রহণ করিলে ফলে সাম্য দৃষ্ট হয়। যেমন খ্রীগণ সন্তান- 
পালনে প্রকৃতি কর্তৃক নিযুক্ত, সন্তানের রীতি নীতি চরিত্র তাহার হস্তে গঠন 

লাভ করে। যদ্দি কোন পুরুষ নিতান্ত নিপুণও হন, তিনি যে সন্তানগণকে 

মাতার ন্যায় স্ন্দররূপ প্রতিপালন, পরিবদ্ধন এবং বালোচিত শিক্ষার শিক্ষিত 

করিবেন, ইহা অসস্ভব। অন্য দিকে আবার শ্রীগণ তেঙ্গ প্রকাশ কবিয়া 

লোকদ্িগকে অবনত করিয়া রাখিবেন, এ বিষয়ে পুরুষের অধিকার আপনি 

গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্তভবাতিরিক্ত। চন্দ্র স্য্য হইলে তাহার চস্দ্রত্ব থাকে 

ন।, সৃয্য চন্দ্র হইলেও তাহার স্ধ্যত্থ থাকে না। এক জন পুক্রষ সম্মুখযুদছ্ে। 

সহস্র লোককে পরাজম্ন করিয়া আসিতে পারেন, কিন্তু গৃহে আিয়া তাহাকে 

পত্বীর স্থকোমল ন্ষিপ্ধ গুণে পরাজিত হইতেই হইবে । কঠোর যুক্তি জ্ঞানাদি 

সম্বন্ধে যেমন পুরুষের শ্রেষ্ঠতা থাকিবে, স্সিপ্ধ কোমলগুণে স্্রীগণের অেষ্টতা 

তেমনি থাকিবে । কেহ কাহাকেও হেয় বলিয়া গণ্য করিতে পারেন না। 

যদিও এখন শারীরিক বলবীধ্যারদ্দির সমধিক সমাদর, সময় আপিতেছে, যে 

সময়ে হৃদয়ের বল পূজিত হইবে। স্ত্রীগণ কোমলগুণে জগ বশীভূত 

করিতে যত্র করুন, তীহারা পুরুষদিগের তেজ ও অধিকার. আয়ত্ত করিয়া 

প্রাধান্ত লাভ করিবেন, এ বৃথা অভিলাষ পরিত্যাগ করুন। পৃথিবী এখনও 
উভয় ক্তাতির সাম্য কিরূপ, বুঝিতে পারে নাই; যদি বুঝিতে পারিত, ইংলগ্ 

প্রভৃতির ন্যায় সভ্যতর দেশে এ বিষয়ে বিসংবাদ চলিত না । আধ্যনারীসভা 

অনধিকারের &বিষয় অধিকৃত করিতে যত্ব করিয়া, সাম্য সংস্থাপন করিতে যেন 
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ত্র না করেন; যাহাতে উভয় জাতির প্রকৃত সাম্য, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া যেন 

সেই দিকে অগ্রসর হন। যিনি যে ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করেন, অগ্যকার 
অধিবেশনে নাম অর্পণ করিবেন, এই প্রস্তাবানন্তর সভা ভঙ্গ হইল ।” 

চতুর্থ অধিবেশন (১) 

“প্রার্থনানস্তর আচাধ্য মহাশয় বলিলেন, আধ্যনারীসমাজের নিয়মাবলির 

মধ্যে সমাজসংস্কার ধশ্মমূলক হইবে? এইরূপ নিয়ম আছে। ইহাতে অনেকে 

মনে করিতে পারেন যে, এতন্্বারা আর্ধানারীগণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক 

করিয়া তোলা হইবে । আর সমুদায় পরিত্যাগ করিযা যদ্দি নারীগণ কেবল 

ধ্যান ধারণাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে তাহাদিগের দ্বারা সমাজসংস্কার দূরে, 

সমাজরক্ষাই অসম্ভব | ধাহারা কেবল ধ্যান ধাবণ। প্রভৃতিকে ধশ্ম বলেন, তাহারা, 

ধম্ম কি, অবগত নহেন। ধ্যান ধারণ! প্রভৃতি ধম্মেক এক একটী অঙ্গ মাত্র, 

উহ্থার। পূর্ণ ধর্ম নহে । প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পদ্যন্ত যতগুলি কর্তব্য, সকলই 

ধশ্ম। ইহার কোনটির প্রতি উপেক্ষা করিয! ধশ্ম হয় না। গাত্রশুদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা, 

গৃহকন্ম, বেশভৃষা প্রভৃতি 'সমুদায় কাষ্য ধশ্মের অন্তভূতি, ইহার! প্রত্যেকটি 

ধর্মের অঙ্গ । এই সকল কাধ্যকে ধম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই, সংসারে 

পাপ, অপবিত্রত।, ছুঃখ প্রবেশ করিয়াছে । ঈশ্বর পুজা অর্চনা ধর্ম, আর তিনি 

এরীর মন সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, তাহ! ধশ্ম নহে, 
এবূপ কথা, যথার্থ ধন্ম ধাহারা অনুসরণ করেন, তাহারা বলিতে পারেন না। 

আধ্যনারীসমাজের নারীগণ জীবনদ্বারা এ কথাব প্রতিবাদ করিবেন । 

তাহারা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পধ্যন্ত যতগুলি কাধ্য করিবেন, 

ধম্মতঃ করিবেন । তাহারা গাত্রশুদ্ধি করিবেন ধন্মতঃ, দেহরক্ষ। করিবেন 

ধশ্মতঃ, গৃহকর্ব করিবেন ধর্মতঃ, সন্ভানপালন করিবেন ধশ্মত:। এমন 

যে প্রিয়সন্তান, তাহাকেও অসার পাথিব মায়ামোহে ক্রোড়ে করিবেন 

না, কিন্তু ধন্মরভাবে । আধ্যনারীসমাজের নারীগণ সর্বদা স্মরণে রাখিবেন 

যে, বিনা ধশ্মের ভাবে পুত্র কন্তাগণকে স্পর্শ করিবার তাহাদের অধিকার 

নাই। তাহাদিগকে দেখিলেই যেন লোকে বুঝিতে পারে, ইহারা 
হি ৮ - শশী িশাশীটি শি তিশা 

(১) শনিবার, ৮ই আবাড়ের (১৮০১ শক; ২১শে জুন, ১৮৭৯ খ্বঃ) চতুর্থ অধিবেশনের 

বিবরণ ১৬ই আবাড়ের ধর্মতব্বের সংবাদন্তস্তে তুষ্টব্য। 



১৪৩২ আয কেশবচণ্ 

“আহার পান ভোজন যাহা কিছু করেন, সকলই ধন্মেতে । বেশভৃঘা আমা 

প্রমোদ কি আধ্যনারীসমাজের নারীগণ পবিত্যাগ করিবেন? কখনই নহে কি' 

সে সকল ধশ্মান্ছগত হইবে, বৃথা সভ্যতা এবং সুখাভিলাষের জন্য নহে । সভ্য 

এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে যতকিছু সুখ স্বচ্ছন্দত। বৃদ্ধি হইবে, আধ্যনারীসমা" 

সকলই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু সে সকলের অন্টরোধে নহে, ধসে 

অনুরোধে । অনন্তর আগামী রবিবারের পর রবিবার, ব্রতগ্রহণাথিনীগণে 

আচাধ্য মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইবার প্রস্তাব হইয়া, সভা ভঙ্গ হইল |” 

| পঞ্চম (5) অধিবেশন (১) 

“নিয়মিতপ্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত আচাধা মহাশয় এইরূপ বলেন £--আধ্য 

নারীসভ। ধন্ম হইতে আপনাকে কখন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে ন।। ভারতবধী 

আধ্যগণের ধন্মই প্রধান লক্ষণ। ধর্ম ছাড়িয়া কেহ এদেশের আধ্য বলি; 

গণ্য নহেন। আধ্যনারীসভার সভ্যগণ এ জন্য ধশ্মকে কোন প্রকাবে উপেম্ম 

করিতে পারেন না। ধন্মে প্রবেশ করিতে মুলমন্ত্র চাই । দত্যং শিব 

স্নন্দরম্ঠ এইটি তাহাদিগের সম্বন্ধে মূলমন্ত্র। “সত্য” কি না, তিনি আছেন 

আমি কখন একাকী নহি, আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বর সর্ববদ। আছেন। আর্য 

নারীনভার সভ্যগণ কখনও আপনাদ্দিগকে একাকী মনে করিবেন না। যথ 

তাহারা একাকী গৃহে ব। ছাদে বসিষা থাকিবেন, তখন স্মরণ করিবেন, তাহার 

একাকী নাই, তীহাদেব সঙ্গে আর এক জন আছেন। তাহার! দুইজন বসি 

থাকিলে তিন জন, তিন জন হইলে চারিজন মনে করিবেন । একজ্তনের সংখ 

তাহার! সর্বদা বুদ্ধি করিয়া লইবেন। কাহাকেও দেখিতেছি না, অথ 

ংস্কারবশতঃ ভূতের ভয় হয়, এটি কল্পন1; কিন্তু আমি আছি, এবং আমা 

ঈশ্বর, বাহিরের চক্ষু না দেখিলেও, সঙ্গে সঙ্গে আছেন, ইহ! কল্পনা নহে, সত্য 

আধ্যনারীগণ যাহাতে .এই বিদ্যমানতাটী সর্বদা অনুভব করিতে পারেন 

তজ্জন্য যত্ব করিবেন। যিনি আছেন, তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল। ঘোর বিপ 

দুঃখে পড়িলেও, ঈশ্বর ঘঙ্গলময়, এ বিষয়ে আধ্যনারীসভার নভ্যগণ সংশ 

করিবেন না; ছুঃখ বিপদ্ কষ্টকেও মঙ্গল বলিয়। গ্রহণ করিবেন। সতামঙ্গলম 

(১) শনিবার, ১১ই শ্রাবণের (১৮০১ শক ; ২৬শে জুলাই, ১৮৭৯ খুঃ) এই অধিবেশনে 

বিবরণ ১৬ই আবণের ধর্মতত্বের সংবাদস্তস্তে দ্রষ্টব্য । 



আযয্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠ। ১৪৩৩ 

ঈশ্বর সুন্দর, তাহা অপেক্ষা কিছু সুন্দর নাই, আধ্যনারীগণ জানিবেন ।* 

অলঙ্কার বেশভূষা যদ্দি ঈপ্বরাপেক্ষা স্থন্দব মনে হয়, তবে কাহারও, তাহাকে 

দেখিবার জন্য, তাহার উপাসনা কবিবার জন্ত, প্রবৃত্তি থাকিবে না। বর্তমানে 

উপাসনায় অমনোযোগ এই জন্যই দৃষ্ট হয়। সভার সভ্যগণ ঈশ্বরকে সর্ববাপেক্ষা 
স্থন্দর সত্যমঙ্গলরূপে দর্শন করিতে যত্বশীল হইবেন ।” 

ষষ্ঠ (7) আঁধবেশন (১) 

“প্রার্থনানন্তর আচাব্য মহাশব বলিলেন, উপাসনামময়ে কাহার নিকট 

বসিয়। উপাসন। করিতেছি, প্রত্ক্ষ ন। করিলে উপাধনা হয় না। দী্কাল 

উপানন। করা হইল, অথচ কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম, কে আমার কথা 

শুনিলেন, ইহা স্থির ন। থাকিলে, সকলই ব্যর্থ হইল। ইঈশ্বব আমার হৃদয়ে 

আছেন, ইহা উপলব্ধি হইবার পূর্বে, তিনি সম্মুখে আছেন, এইটি আম্নন্ত করা 

প্রয়োজন। যাহাতে ইহ! আয়ন্ত হয়, তজ্জন্য একটি সামান্য উপায় অবলম্বন 

করিতে হইবে । উপাসনা করিবার জন্য যেমন নিজের একখানি আসন, 

তেমনি সম্মুখে আর একখানি আনন রাখ। উচিত। মনে করিতে হইবে, সেই 

আসনে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন । তিনি সর্ধত্র আছেন, স্মরণ রাখিতে 

হইবে; কিন্তু উপলব্ধিকে ঘনীভূত কবিবার জন্য সম্মুখে তাহাকে দর্শন 

করিবে । জলষধ্যে মগ্ন হইলে কেহ দুই গিনিট কালও থাকিতে পারে না। 

ব্রন্মের মধ্যে নিমগ্র হইয়া মন তেমনি অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। 

প্রতিদিন যদি অন্ততঃ ছুই মিনিটও মন ব্রদ্ধেতে নিমগ্ন হয়, তাহা! হইলে দীর্ঘ- 

কাল উপাসনা করা অপেক্ষাপ্ন তাহা সমধিক আদরণীয়। আধ্যনারীনমাজের 

সভ্যগণ যদি দীর্ঘ উপাপন| ন| করিয়া, প্রতিদিন অন্ততঃ ছুই মিনিট ঈশ্বরে 

মগ্ন হন, তাহা! হইলে যথেষ্ট হইল। মন ছুই মিনিট অচঞ্চল স্থির হইয়া 

যদি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে, তবে জানিতে হইবে, সমুদায় উপাসনার সার 

লাভ হইল ।” 
“শুদ্ধদলের" জন্য প্রার্থনা ও আধ্যনারীগণকে যোগযুক্ু। করিবার চেষ্। 

পরসময়ে ( ২৪শে নবেপ্বর, ১৮৮১ খৃঃ) ফেশবচজ্দ্রের প্রার্থনায় এই কথাগুলি 
পশপশীশী আপস 

শিট শিপাশিত শীট পিপিপি রে 

(১) শনিবার, ২শে শ্রাবণের (১৮১ শক; »ই আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃঃ) এই অধিবেশনের বিবরণ 

১ল। ভাদ্র ধর্মতত্বের সংবাদন্তস্ধে ড্রষ্ব্য। 

শিশ্পাীটিপাপশীপিসািিশিশিীশিশীশাশিসা 

১৮৩ 



১৪৩৪ আচাধ্য কেশবচন্তর 

ামরা দেখিতে পাই, “দয়ামর, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুদ্ধদল প্রস্তুত 
কর। তোমার অভিপ্রায় ছিল, যোগী দল, ঘোগিনী দল প্রস্তুত করিবে, যার। 

ধর্মেতে জীবন শেষ করিবে । পাড়ার স্ত্রীপুরুষেরা বেদ পাঠ করিবে, শ্রীমৎ- 

ভাগবত পড়িবে, ধ্যান করিবে, সাধন করিবে। সাধু কর, দয়াময। এদের 
মনে কুচিন্তা, রাগ, লোভ, পাপ আপিবে না; আমরা যেন পরস্পরের শাসনে 
শাসিত হই। একট] কুভাব এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে 
পারিবে না। এই পাড়ার লোকদের এমন কর যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা 

যাইবে ব্রহ্ষসন্তান |” (১) কেশবচন্দ্রের এ প্রার্থনা সাময়িক বা একদিনের জন্য 

নয়। চিরজীবন তাহার এই প্রার্থনাই ছিল। উপরে যে কয়েক দিনের 

অধিবেশনের বৃত্তান্ত দেওয়া হইল, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, নবীনা 

আধ্যনারীদিগকে উচ্চতম যোগধশ্মে আরূঢ করিবার জন্য কেশবচন্ত্র কি প্রকার 

ত্ব করিয়াছেন। সমুদায় নিত্যকৃত্য যাহাতে যোগযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হইতে 

পারে, সে দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্রতবিধি দ্বার বিশেষ বিশেষ 

ভাব উদ্দীপিত এবং স্থায়ী কর| যেমন তাহার অভিপ্রায় ছিল, তেমনি ধ্যান 
স্বাধায় প্রভৃতি উচ্চতম সাধনেও যাহাতে আধ্যনারীগণের অধিকার জন্মে, সে 

জন্য তিনি বিশেষ যত্ব করিয়াছেন। ইহাদিগের যোগাভ্যাস হয়, এ জন্য এক- 
তারা লইয়া নবীন গুণালীর যোগ ইহাদিগকে নিয়মিতরূপে তিনি শিক্ষা 

দ্িতেন। এই নবীন প্রণালীর যোগ শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রে কি প্রকার 

ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে । তবে 

শেষ সময়ে তিনি যে একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 
বোধ হয়, এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি নিরতিশম্ন ছুঃখের সহিত 

বলিয়াছিলেন, “আমি নারীগণকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিলাম, 

কিন্তু সময় আসিতেছে, যে সময়ে আর কেহ এ বিষয়ে যত্ব করিবেন না 

উৎসবাদিতে এক বেলা নিয়মরক্ষার মত উপাপনাকাধ্য সমাধা করিয়া, 

[2550178 62:৮ৈতে (সায়ং সমিতিতে ) সকলের বিপুল আনন্দ ও আমোদ 

হইবে ।” নারীগণ “যোগিনী” হইবেন, “বেদ পাঠ” করিবেন, '্রীমস্তাগবত' 
২শিশিশর্ীাশীাশ্াীশীীশীটী শত ২ ক 

(১) দৈনিক প্রার্থনা, কমলকুটার ও নেনীতাল, ২য় ভাগ, ১৮৮১ খৃষ্টানদের ২৪শে নবেশ্বরের 

গুদ্ধদল”। প্র্থন! ড্রষ্টুব্য। 
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চবেন, ধ্যান” করিবেন, সাধন? করিবেন, এজন্য এখন কোথাও যত্ব দেখা 

্রনঃ। এ সকল তো দূরেব কথা, নাবীগণের পক্ষে ব্রত গ্রহণ নিতান্ত" 

ভাবিক, তাহাও বিরল হইয়াছে । যদিও বা কোথাও কিছু নামমাক্স 

ছে, আমোদ উপস্থিত হইলে নিয়ম ভঙ্গ কবিতে এখন অনেকে কুন্তিত হন 

| যাহা হয়, তিনি ইচ্ছ। করিতেন না, তদ্বিষয়ের ভবিষাৎ বাণীগুলি যাহাতে 

পূর্ণ থাকে, তৎ্সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সবিশেষ যত করা উচিত। নারীগণ 

[টান আধ্যনারীগণের ন্যায় যোগযুক্তা হয়েন, কেশবচন্দ্র এরূপ অভিলাষ 

বিতেন বলিয়া, কেহ তত্প্রতি এরূপ দোষারোপ কবিতে পারিবেন না যে, 

ভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত কিছু স্তৃথ স্বচ্ছন্দত! বৃদ্ধি হয়, তদ্গ্রহণের 

*নি বিরোধী ছিলেন । বেশ ভূষা আমোদ প্রমোদও তিনি স্বণার চক্ষে 

নখিতেন না। ধশ্মেব অনুরে।ধ ভিন্ন অন্য কোন অন্থবোধে এ সকল গ্রহণ বা 

স্তাগই কেবল তিনি অনুমোদন করিতেন না। 










